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 به کلیه وزارتخانه ها 13/7/1377آغاز فرایند تدوین برنامه سوم براساس بخشنامه ریاست جمهوری در تاریخ 

براین مبنا تدوین برنامه سوم باید درچارچوب نظام برنامه ریزی برنامه سوم . و دستگاههای اجرایی ابالغ شد 

نظام برنامه ریزی برنامه .  و بودجه انجام می گرفت و تحت نظارت و هدایت سازمان برنامه) مصوب هیأت وزیران(

 :سوم مقرر داشته بود که این برنامه در سه مرحله به شرح زیر تهیه و تنظیم گردد 

 : مرحله اول 

ــوت و ضــعف     .1 ــاط ق ــناها و نق بررســی عملکــرد گذشــته ، تبییــن وضــع موجــود ، مشــکالت و تنگ

 ساختاری و عملکردی

صــادی ، اجتماعــی و فرهنگــی کشــور بــا نگرشــهای آمایشــی و  تهــیه چشــم انــداز بلــند مــدت اقت .2

 شناخت دغدغه ها و چالشهای آینده 

 ارائه گزینه های مختلف و پیشنهاد گزینه مطلوب .3

 رهنمودهای کلی برنامه سوم توسعه .4

  

 :مرحله دوم 

 تدوین برنامه های عملیاتی رهنمودهای کلی برنامه .1
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 تراتژیک بخشی تدوین سیاستهای اقتصاد کالن و سیاستهای اس .2

 تهیه طرح پایه آمایش سرزمین  .3

 تهیه طرح چارچوبهای تمرکز زدایی و تفویض اختیار از مرکز به استانها .4

 نهایی نمودن تصویر روند مطلوب .5

 الیحه برنامه سوم    .6

 تدوین برنامه های بخشی و استانی براساس قانون برنامه  سوم و جهت گیریهای آمایشی:  مرحله سوم 

جــرای نظامــنامه بــرنامه ریــزی و پــیمودن مــراحل یــاد شــده ، ســازماندهی تدویــن بــرنامه بــه بــه مــنظور ا

 :شرح زیر ارائه گردید 

 :ارکان نظام )الف

 .شامل مجلس شورای اسالمی ، هیأت دولت ، شورای اقتصاد ، ستاد برنامه ، شورای تلفیق برنامه  

 

 :شوراهای فرابخشی شامل ) ب

  ساختار بخش عمومیشورای اصالح نظام اجرایی و −

  نظام تأمین اجتماعی و یارانه ها شورای سیاستهای اقتصاد کالن ، اشتغال ، −

 شورای آمایش سرزمین و محیط زیست  −

 شورای توسعه علوم و فن آوری −

 شورای سیاست داخلی  −

  شورای سیاست خارجی و امنیت ملی −

 شورای سیاستهای فرهنگی −

 شوراهای تلفیق بخشی )پ

 ر زیربناییشورای تلفیق امو −

 شورای تلفیق امور تولیدی  −

 شورای تلفیق امور آموزشی ، فرهنگی و پژوهشی −
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 شورای تلفیق امور اجتماعی −

 شوراهای بخشی) ت

 شورای انرژی −

 شورای مسکن و عمران شهری و روستایی  −

 شورای راه و ترابری −

 شورای پست و مخابرات  −

 شورای آب و کشاورزی −

 شورای صنعت ، معدن و بازرگانی −

 ورای آموزش و پژوهشش −

 شورای فرهنگ و هنر و تربیت بدنی −

 شورای بهداشت و درمان  −

 شورای امور عمومی −

 شورای دفاعی و انتظامی −

 هـریک از شـوراهای یادشـده ، کمیـته هایـی را تشـکیل مـی داد کـه بـا حضـور کارشناسـان حوزه های                            

د تــا پــس از طــرح در شــورای مرتــبط بــا وظــایف کمیــته ، پــیش نویــس گــزارش هــا را تهــیه و تنظــیم مــی کــر

باتوجـه بـه نکـات یادشـده ، بـرای بـرنامه ریـزی در بخش بهداشت و درمان ،                     . بـرنامه ریـزی بـه تصـویب برسـد           

 :سازماندهی زیر پیش بینی شده بود 

 :شورای برنامه ریزی بهداشت و درمان شامل ) الف

 )رئیس شورا(وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  −

 ن معاون وزیر تعاو −

 معاون سازمان امور اداری  و استخدامی کشور −

 رئیس سازمان نظام پزشکی  −

 رئیس سازمان دامپزشکی −
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 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی −

 مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی −

 )دبیرشورا(مدیرکل دفتر امور بهداشت و درمان سازمان برنامه و بودجه  −

دســت کــم یکــنفر از (کل هــای صــنفی و تخصصــی ســه نفــر صــاحبنظر از اســتادان دانشــگاه ، تشــ  −

 به تشخیص و انتخاب شورا) بخش خصوصی

 کمیته های تخصصی وابسته به شورا) ب

 کمیته بهداشت  −

 کمیته درمان و تجهیزات  −

 کمیته بیمه  خدمات درمانی −

 کمیته دارو و فرآورده های بیولوژیکی −

 کمیته امنیت غذا و تغذیه −

  بیوتکنولوژیکمیته تحقیقات ، تحول فن آوری و −

 کمیته ساماندهی اصالح ساختار و تشکیالت و اشتغال −

 کمیته اقتصاد بهداشت و نظام بودجه ریزی −

 کمیته بهزیستی و توانبخشی −

 با حضور دبیران کمیته های یادشده : گروه تلفیق ) پ

ــاه     ــان م ــالً از آب ــده ، عم ــای یادش ــته ه ــتا ، کمی ــن راس ــا  1377 در ای ــردند و ب ــاز ک ــود را آغ ــار خ   ک

” تشـکیل نشسـت هـای هفتگـی گـزارش مـرحله اول بـرنامه را بـه نحـوی پـیش بـردند کـه ایـن گزارش شامل                               

 “رونـد گذشـته ، تبییـن وضـع موجـود ، مشـکالت و تنگـناها ، چشـم انـداز آیـنده و چـالش هـای اساسـی بخش               

 . در جلسات هفتگی شورای برنامه ریزی بهداشت و درمان به تصویب رسید 1377تا دی ماه 

گـزارش مـرحله اول بـرنامه ریـزی کـه جهـت گـیریهای اصـلی بخـش در برنامه سوم را نیز بیان                            
مـی کـرد ، مبـنای عمـل کمیـته هـا بـرای تدویـن سیاسـت هـای استراتژیک بخش در مرحله دوم                          

درایـن مـرحله کـه بالفاصـله پـس از اتمام مرحله اول ادامه یافت ، در پاسخ به                    . بـرنامه ریـزی بـود       
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 بخـش ، سیاسـت هـای اسـتراتژیک بخـش بهداشـت و درمان در برنامه سوم                   چـالش هـای اساسـی     
ــه تصــویب شــورای 1378توســعه در کمیــته هــا تدویــن گــردید و طــی ســه ماهــه اول ســال    ب

 .برنامه ریزی بهداشت و درمان رسید 

ــی تحقــق آن سیاســت شــامل     ــات و راهکارهــای اجرای ــل هــریک از سیاســت هــای اســتراتژیک ، اقدام ذی

ح قوانیـن ، اصـالحات سـازمانی و تشـکیالتی  و اصـالح سیاسـتها و روش هـای اجرایـی نـیز بیان                          وضـع یـا اصـال     

بـه ایـن ترتیب گزارش      . شـد و در نهایـت مـنجر بـه پیشـنهاد تبصـره هایـی بـرای بـرنامه سـوم توسـعه گـردید                           

ــام        ــران تم ــان و مدی ــالش کارشناس ــل ت ــه حاص ــان ک ــت و درم ــوم در بخــش بهداش ــرنامه س ــزی ب ــرنامه ری ب

بخش هــای مرتــبط در حــوزه وزارتخانــه و ســازمان هــا و مؤسســات وابســته بــه آن در طــول یکســال بــود ،  زیــر

 .تدوین و به مراجع ذیربط ارائه گردید 
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سیاست ها و رهنمودهای کلی مرتبط با بخش بهداشت و 

 درمان در برنامه سوم توسعه

 

 

 

 

 

 : رهبری از سیاستهای کلی برنامه ، ابالغی از سوی مقام معظم) 1-2

ایجـاد نظـام جـامع تأمیـن اجتماعـی بـرای حمایـت از حقـوق محـرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر                         .  2بـند   

 و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات خیریه مردمی با رعایت مالحظات دینی و انقالبی

 :از مجموعه رهنمودهای کلی مصوب هیأت وزیران ) 2-2

ــند  ــ  .79ب ــات حمایت ــه اقدام ــرید قشــرهای     مجموع ــدرت خ ــظ ق ــر و حف ــا فق ــبارزه ب ــت در جهــت م ی دول

کــم درآمــد شــامل اعطــای یارانــه هــا و ســایر کمکهــای انتقالــی دولــت ، براســاس معــیارهای هدفمــند بــودن و  

بــه همیــن مــنظوربخش حمایتــی نظــام . شــفافیت ، در قالــب نظــام جــامع تأمیــن اجتماعــی اعمــال مــی شــود 

 گـردیده و مجموعـه منابعـی کـه از محـل بودجـه عمومـی بـه این امر                     تأمیـن اجتماعـی در یـک نهـاد مـتمرکز          

توســعه فعالیــت نهادهــای عمومــی غــیر دولتــی و . اختصــاص مــی یــابد از طــریق ایــن نهــاد هزیــنه مــی گــردد 

 . خیریه ها در جمع آوری و تجهیز منابع مردمی مورد حمایت قرار می گیرد 

ــند  ــه ای   .80ب ــه گون ــراد جامعــه   نظــام جــامع تأمیــن اجتماعــی ب ــابد و تمامــی اف تقویــت و گســترش مــی ی

ــان ( ــان و کودک ــاالخص زن ــای اقتصــادی ،   ) ب ــر رویداده ــام در براب ــن نظ ــتهای ای ــت سیاس ــا رعای ــی و ب  اجتماع
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ــیماری ، ازکارافتادگــی ،  ــوارد ب ــیامدهای آن در م ــی سرپرســتی ،طبیعــی و پ  قطــع  ســالمندی و بازنشســتگی ، ب

 .  ذهنی و روانی مورد حمایت قرار می گیرند ای جسمی ،درآمد ، ازدست دادن شغل ، ناتوانیه

 نظــام تأمیـن اجتماعــی از دو بخــش همگانــی و مکمــل تشـکیل مــی گــردد و در طــول بــرنامه ســوم    .81بــند 

بخــش همگانــی نظــام تأمیــن اجتماعــی بــه کلــیه آحــاد جامعــه تعمــیم یافــته و بخــش مکمــل نظــام تأمیــن   

 . د جامعه گسترش می یابد اجتماعی به منظور پوشش داوطلبانه افرا

 تمهــیدات الزم بــه مــنظور اعطــای اختــیار بــه بــیمه شــوندگان در انــتخاب نــوع بــیمه و مؤسســات   .82بــند 

 . بیمه ای دولتی یا خصوصی فراهم می گردد 

ــند  ــیمه ای تأمیــن اجتماعــی ، بنــیه مالــی و مدیریــت اقتصــادی    .83ب  در جهــت خودکفایــی دســتگاههای ب

 .  و قوانین و مقررات مربوط اصالح می گردد آنها تقویت می شود

ــند  ــا مشــارکت      .84ب ــیمه هــای اجتماعــی ب ــا محوریــت توســعه ب ــرنامه هــای تأمیــن اجتماعــی ب  اجــرای ب

مانـند یتیمان ،    (بـیمه شـونده ، کارفـرما و درصـورت ضـرورت دولـت بـوده و حمایـت از گـروههای آسـیب پذیـر                           

ــ   ــانواده ه ــیمه ، خ ــارج از پوشــش ب ــالخوردگان خ ــوالن  س ــندان و معل ــی سرپرســت ، نیازم ــدف ...) ای ب ــا ه ب

 .توانبخشی و خروج آنان از سطح آسیب پذیری ادامه می یابد 

در  ) …از طریق شوراهای اسالمی روستایی ، تعاونیهای روستایی و ( برای مشارکت بیشتر روستاییان  .85بند 

 :ولت طراحی و اجرا می شود زمینه های  ذیل طراحی سازوکارهای مناسب به تناسب امکانات د

 تکمیل و توسعه شمول خدمات بیمه درمانی . الف

تحــت پوشــش قــراردادن ازکارافــتادگان و ســالمندان نیازمــند روســتایی و ادامــه رونــد حمایــت از  . ب

 . سایر نیازمندان روستایی 

 ارایه یارانه به گروههای هدف روستایی . ج

ــند  ــواد   .86ب ــای اساســی و م ــرفــی     دارو ، کااله ــنه مص ــی از هزی ــابل توجه ــه بخــش ق ــلی ، ک ــی اص غذای

 کماکـان مشـمول پرداخـت یارانـه خواهـند بود و دولت مانع               خـانواده هـای کـم درآمـد را تشـکیل مـی دهـند ،               
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انــتقال تکانــه هــای اقتصــادی برایــن کاالهــا خواهــد شــد و بــرای تأمیــن و حفــظ قیمــت آنهــا اعتــبارات الزم را 

 . پیش بینی می کند 

 یارانــه دارو بــه اســتثنای داروهــای بهداشــتی و طوالنــی مصــرف ضــروری کــه پرداخــت آن بــه روش  .91بــند 

. مسـتقیم فعلـی ادامـه خواهـد یافـت ، از طـریق نظـام بـیمه ای بـه مصـرف کنـنده واقعـی پرداخـت می گردد                                

خدمات هـرگونه سیاسـتگذاری در جهـت تعدیـل یارانـه دارو ، بـه مـوازات افـزایش کارایـی نظـام بـیمه همگانی                 

 . درمانی صورت می پذیرد 

ــند  ــه مــنظور توانمــند نمــودن    .94ب ــرویج و اســتقرار ســبد مطلــوب غذایــی ، تمهــیدات الزم ب  در راســتای ت

افـراد از طـریق بهـبود وضـعیت اقتصـادی و ارتقـای فرهنگـی تغذیـه و جهـت دادن سیاسـتهای حمایتـی دولت                           

 . به سوی افراد نیازمند و آسیب پذیر فراهم می گردد 

 تمهـیدات الزم بـه مـنظور اعمـال موازیـن ایمنـی مـواد غذایـی بـه نحـوی کـه محصـوالت غذایی در                            .95بـند   

 .کلیه مراحل تأمین و تولید ، عاری از مشکالت تغذیه ای  آلودگی باشند ، فراهم می گردد 

غذا  سـازوکارهای مناسـب بـرای سیاسـت گـذاری و اتخـاذ تصـمیم در مـورد مسـایل مربوط به امنیت                         .96بـند   

تعییـــن ) درمحــدودۀ مــنابع پــیش بینــی شــده(و تغذیــه و جهــت گــیریهای اصــلی اعطــای یارانــه هــای غذایــی 

ــه ای و ســالمتی،     ــه عرضــۀ غــذا ، فرهــنگ تغذی مــی گــردد و هماهنگــی الزم در بخشــهای مخــتلف مــربوط ب

 .ایجاد می شود 

 مشــارکت مــردم و نهادهــای بــا... ) آمــوزش و پــرورش ، بهداشــت و درمــان و ( تصــدیهای اجتماعــی .99بــند 

عمومـی غـیر دولتـی و حتـی االمکـان زیـر نظـر شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا و سـایر شوراهای پیش بینی                              

ــتهای        ــب پرداخ ــی ، در قال ــه عموم ــل بودج ــت از مح ــتهای دول ــد و پرداخ ــند ش ــانون اداره خواه ــده در ق ش

 .انتقالی به آنان صورت می پذیرد 

 . 119بند 

 :ات به دو گروه تقسیم می شوند  کاالها و خدم-الف
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ــی و  .1 ــای اساس ــد   کااله ــاری ان ــا انحص ــۀ آنه ــید و عرض ــه تول ــی ک ــا و خدمات ــن دارو  و کااله  و همچنی

قیمــت . کاالهایـی کــه سـهم بزرگــی از هزیــنه مصـرف خــانواده هــای کـم درآمــد را تشــکیل مـی دهــند      

ای دوره هــای معیــن ، ایــن قیمــت هــا بــر. ایــن گــروه از کاالهــا و خدمــات را دولــت معیــن مــی کــند  

 . ترجیحاً یکساله ، محاسبه و اعالم می شود 

ــازار ، تعییــن    .2 قیمــت بقــیه کاالهــا و خدمــات براســاس نـــــــرخ روز و برمبــنای عرضــه و تقاضــا در ب

 . می شود و دولت از محاسبه و اعالم نرخ آنها خودداری می کند 

ــند   -ب ــمول ب ــای مش ــید کااله ــاهش تول ــیری از ک ــنظور جلوگ ــه م ــیل   ) 1( ب ــه دل ــن اســت ب ــه ممک ک

سیاسـت قیمـت گـذاری بوجـود آیـد ، نـرخ فـروش آن کاالهـا بـرای واحدهـای تولـیدی یـا شـرکت های                             

تجــاری تأمیــن کنــندۀ آن ، براســاس واقعیــتهای روز و هزیــنه هــای واقعــی مــواد اولــیه ، نــیروی انســانی ، 

ــا  د   ــنه اســتهالک و ب ــید ، هزی ــی تول ــنه هــای عملیات ــنه مالــــی ، هزی ــه  هزی رنظــر گرفتــن ســود عادالن

 .تعیین می شود 

 نظـام تأمیـن اجتماعـی بـه نحـوی گسـترش مـی یـابد کـه زمیـنه های کاهش حضور سالمندان                         .130بـند   

 .و کودکانی که بدلیل مشکالت اقتصادی وارد بازار کار می گردند ، فراهم شود 
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     مواد قانونی مرتبط با بخش بهداشت و درمان

 مه سوم توسعه          در برنا

 

 

 

 

 

 نظام تأمین اجتماعی و یارانه ها :فصل پنجم 

قـانون اساسـی و بـه مـنظور توسـعه عدالـت اجتماعـی، نظام                ) 29(در اجـرای اصـل بیسـت و نهـم            - 36مـاده   

ــی و       ــادی، اجتماع ــای اقتص ــر رویداده ــه در براب ــتلف جامع ــار مخ ــت از اقش ــدف حمای ــا ه ــی ب ــن اجتماع تامی

 نظــر بازنشســتگی، بــیکاری، پــیری، از کارافتادگــی، بــی سرپرســتی، درراه ماندگــی،  طبیعــی و پــیامدهای آن از

ــتهای      ــی و مراقب ــات بهداشــتی درمان ــه خدم ــیاز ب ــی و ن ــی، روان ــیهای جســمی، ذهن حــوادث و ســوانح و ناتوان

حقـی اسـت همگانـی و دولـت مکلـف است طبق             ) حمایتـی و امـدادی    (ای و غـیر ان       پزشـکی بـه صـورت بـیمه       

ــن، از محــ ــی   قوانی ــتهای مال ــردم، خدمــات و حمای ل درآمدهــای عمومــی و درآمدهــای حاصــل از مشــارکت م

 .فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند

شـود و تعهـدات و خدمات هر         ای در دو بخـش همگانـی و مکمـل انجـام مـی                فعالیـتهای بـیمه     - 37مـاده       

 :شود  بخش براساس ضوابط ذیل تعیین می

و ) در صــورت وجــود کارفــرما(انــی کــه بــا مشــارکت بــیمه شــده، کارفــرما  خدمــات بــیمه همگ-الــف

گــردد شــامل بــیمه درمــان، بازنشســتگی، از      تامیــن مــی ) حســب تکالــیف قانونــی آن  (دولــت 

ــیمه  ــیه ب ــیکاری، اســت کــه کل مــند خواهــند شــد و  شــدگان از آن بهــره کارافتادگــی،  بازماندگــان و ب
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ــیمه دری  ــا حــق ب ــیمه حــدود فعالیــتهای آن متناســب ب ــوان مالــی ســازمانهای ب ای و مــیزان  افتــی و ت

 .شود کمک دولت طبق مصوبات هیات وزیران تعیین می

ــره        ــیمه  :تبص ــازمانهای ب ــی س ــن فعل ــه در قوانی ــی ک ــیه    خدمات ــرای کل ــندوقهای بازنشســتگی ب ای و ص

 برای  شـدگان تحـت پوشـش هـر سـازمان و صـندوق تعییـن شـده اسـت، بـه عنوان خدمات بیمه همگانی                         بـیمه 

 .مشموالن همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد

هــای تامیــن اجتماعــی شــامل خدماتــی اســت کــه ســطح باالتــری از خدمــات بــیمه    بخــش مکمــل بــیمه-ب

کـند و یـا هزیـنه بیشـتری نسـبت به تعهد بیمه               گـیرد و یـا خدمـات جدیـد را ارائـه مـی              همگانـی را در بـر مـی       

ای براسـاس توافـق بـیمه شـدگان و بیمه گر و با تعهد      خدمـات بـیمه  ایـن بخـش از    . نمـاید  همگانـی تامیـن مـی     

 .یابد پرداخت هزینه توسط بیمه شده فعالیت نموده و گسترش می

ــبازان و درمــان خــاص آنهــا   %) 100( تامیــن صــد درصــد-ج   ــی و مکمــل جان ــیمه همگان ــنه ب صــدمات (هزی

 .باشد بر عهده دولت می) ناشی از مجروحیت

 : جهت نوع ماموریت خود موظف است نیروی انتظامی به-د

 .های مکمل نیاز خدمات درمانی پرسنل خود را تامین نماید با استفاده از بیمه .1

 .نسبت به برقراری بیمه مسئولیت برای مامورین اجرایی و عملیاتی خود اقدام نماید .2

ــاده  ــیمه-38م ــ  حمایــتهای بخــش غیرب ــرای نیازمــندان، ع ــوان بخشــی و حمایتــی ب ــر ای پیشــگیری، ت الوه ب

هـای بخـش اشـتغال، مسـکن و آمـوزش بـرای گـروههای نیازمند در نظر گرفته                    ای کـه در بـرنامه      خدمـات ویـژه   

 :شود مشتمل بر موارد زیر است می

 .پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی و معلولیتهای جسمی و روانی برای آحاد جامعه .1

 .خدمات درمانی پرداخت سرانه بیمه درمان در چارچوب نظام بیمه همگانی  .2

ــنه      .3 ــراهم آوردن زمی ــد و ف ــا نگهــداری دارن ــه سرپرســتی و ی ــیاز ب ــه ن ــرادی ک ــرای نگهــداری اف ــراهم آوردن تســهیالت الزم ب  ف

 .بازتوانی و خود اتکایی آنان

 . پرداخت مستمری به نیازمندانی که توان کار و فعالیت ندارند .4
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ار و فعالیـت ندارنـد، براساس ضوابط مصوب          کلـیه نیازمندانـی کـه بـرای تامیـن معـاش خـود تـوان کـ                  :تبصـره 

مشـمول تمـام خدمـات حمایتی       ) ره(دولـت و مجلـس شـورای اسـالمی از طـریق کمیـته امـداد امـام خمینـی                     

 .گردند می

شدگان و جلوگیری از بروز         بـه مـنظور فـراهم کـردن امکـان افـزایش خدمـات قـابل ارائـه به بیمه                      - 39مـاده   

 :شود ای و تقویت بنیه مالی آنها اقدامات ذیل انجام می بحران مالی در سازمانهای بیمه

ای و عدم ایجاد بدهی        دولـت مکلـف اسـت ضـمن پرداخـت تعهـدات سـالیانه خـود بـه سازمانهای بیمه                     -الـف 

بدهـیهای خـود بـه سـازمانهای مذکـور را طـبق تفـاهم با            % ) 50(جدیـد تـا پایـان بـرنامه سـوم، پـنجاه درصـد             

شـرکتهای دولتـی و امـوال و دارائـیهای دولـت و طـرحهای نـیمه تمـام متناسب         آنـان از محـل واگـذاری سـهام       

 .با فعالیت آنها تأدیه کند

 در صــورتی کــه نــرخ رشــد دســتمزد اعــالم شــده کارگــران در دوســال آخــر خدمــت آنهــا بــیش از نــرخ   -ب 

ایش رشــد طبیعــی دســتمزد کارگــران بــوده و بــا ســالهای قــبل ســازگار نباشــد، مشــروط بــر آن کــه ایــن افــز 

ــتفاوت    دســتمـزد بــه دلــیل ارتقــای شــغل نباشــد، ســازمان تامیـــن اجتماعــــــی عــالوه بــر دریافــت مابــه ال

ــه نســبت دســتمزد واقعــی و دســتمزد اعــالم شــده ســالهای قــبل از     ــرما ب مــیزان کســور ســهم کارگــر و کارف

ای کــار و امــور هــ ای کــه توســط وزارتخانــه کارفــرمای ذیــربط، خســارات وارده بــر ســازمان براســاس آییــن نامــه

رســد از کارفــرمایان  اجتماعــی و بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی تهــیه و بــه تصــویب هــیات وزیــران مــی 

 .اخذ خواهد کرد

ــرنامه ســوم تبصــره  -ج ــانون تامیــن اجتماعــی مصــوبه  ) 3(ردیــف ) 3( در طــول ب ــاده واحــد ق  27/7/1376م

 :شود مجلس شورای اسالمی به شرح زیر اصالح می

 سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمه داشته باشد            20 تـا    10ای کـه بیـن        بـیمه شـده    در صـورت فـوت     .1

قانون )  111(بـه بازماندگـان وی بـه نسـبت سـنوات پرداخـت حـق بـیمه بـدون الـزام بـه رعایت ماده                          

 .گردد همان قانون مستمری پرداخت می) 83(تامین اجتاعی و به نسبت سهام مقرر در ماده 

شود چنانچه سابقه پرداخت     تصـویب ایـن قـانون بـه بعـد فـوت مـی             ای کـه از تـاریخ           بـیمه شـده    .2

 سـال باشـد بـه بازماندگـان وی در ازاء هـر سال سابقه پرداخت حق                  10حـق بـیمه او از یـک سـال تـا             
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بـیمه غرامـت مقطوعـی معـادل یـک مـاه حداقـل دسـتمزد کارگـر عـادی در زمـان فوت بطور یکجا و                           

 .شود مین اجتماعی پرداخت میقانون تا) 83(به نسبت سهام مقرر در ماده 

 مـاه از تـاریخ تصـویب این قانون          6 در اجـرای وظـایف مذکـور در ایـن فصـل حداکـثر طـی مـدت                    - 40مـاده   

ــرنامه و بودجــه و امــور اداری و اســتخدامی کشــور ســاختار ســازمانی    ــه پیشــنهاد مشــترک ســازمانهای ب ــنا ب ب

هـت تصـویب تقدیم مجلس شورای اسالمی      مناسـب نظـام تامیـن اجتماعـی بـا رعایـت اصـول زیـر طراحـی و ج                   

 :گردد می

 . رفع تداخل وظایف دستگاههای موجود و حذف و یا ادغام دستگاههای موازی-الف

 .  تامین پوشش کامل جمعیتی از نظر ابعاد نظام تامین اجتماعی و جامعیت نظام-ب

ــنه   -ج ــاهش هزی ــربوط و ک ــازمانهای م ــارآمدی و اثربخشــی س ــزایش ک ــای اداری و   اف ــه ه ــتیبانی مجموع پش

 .نظام تامین اجتماعی

 پــیش بینــی ســاز و کــار الزم بــرای برقــراری هماهنگــی بیــن ســازمانهای ذی ربــط و اتخــاذ سیاســت هــای -د

 واحد در باالترین سطح تصمیم گیری اجرایی

 استفاده مؤثر از مؤسسات خیریه و امکانات مردمی و وقف و همچنین شوراهای اسالمی شهر و روستا و - هـ

 .مراکز دینی و مذهبی

 .  تاکید بر استفاده از سازمانهای موجود و پرهیز از ایجاد سازمانهای جدید-و

ــاده  ــازده ســرمایه -41م ــه مــنظور افــزایش ب ــنه     ب ــیمه  گذاریهــا و کــاهش هزی ای  هــای جــاری، مؤسســات ب

 :مکلفند اقدامات ذیل را به عمل آورند

ای انجـام شـود کـه ضـمن داشـتن توجیه             ای بـاید بـه گونـه       گذاریهـای جدیـد سـازمانهای بـیمه        سـرمایه  -الـف 

ــرمایه     ــه س ــورتی ک ــد در ص ــوب باش ــی مطل ــی دارای بازده ــادی و مال ــی، اقتص ــیز از   فن ــود ن ــای موج گذاریه

ــاختار           ــالح س ــه اص ــبت ب ــا نس ــند تدریج ــور موظف ــازمانهای مذک ــد، س ــرخوردار نباش ــب ب ــی مناس بازده

 .ین بند اقدام کنندگذاری و یا واگذاری دارائیهای مشول ا سرمایه
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ــیمه   -ب  ــانی مؤسســات ب ــیروی انس ــازمانی و ن ــتهای س ــیزان پس ــنه  م ــن هزی ــاال  ای و همچنی ــای اداری و ب ه

ســری آنهــا براســاس ضــوابطی کــه متناســب بــا تعــداد افــراد بــیمه شــده و پراکندگــی آنهــا بــه تصــویب هــیات 

 .گردد رسد تعیین می وزیران می

توانند  می) تثنای کـادر نـیروهای مسـلح و کارکـنان وزارت اطالعـات           بـه اسـ   (شـدگان        کلـیه بـیمه       -42مـاده   

ای خــود اقــدام کنــنده نقــل و انــتقال حــق بــیمه و کســورات بــیمه ای بیــن   نســبت بــه تغیــیر ســازمان بــیمه

 مــاه توســط ســازمان امــور 6صــندوق هــای بــیمه ای براســاس ضــوابطی خواهــد بــود کــه حداکــثر طــی مــدت 

ــیمه اداری و اســتخدامی کشــور، وزارت ای تهــیه   بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و براســاس محاســبات ب

 .رسد و به تصویب هیات وزیران می

خـانواده معظـم شـهداء، مفقودین، اسرا و همچنین          (بـه مـنظور بهـبود ارائـه خدمـات بـه ایـثارگران               -43مـاده   

ــا  ــبازان و خــانواده آنه ــان، جان ــه، طــرح جــامع خد ) آزادگ ــابل ارائ ــثارگران و ســاماندهی خدمــات ق ــه ای مــات ب

مشـتمل بـر نظـام پرداخـت حقـوق و مسـتمری، خدمـات درمانـی و سـایر خدمـات توسـط سـازمانهای برنامه و                       

بودجــه و امــور اداری و اســتخدامی کشــور و نهادهــای ذیــربط تهــیه و پــس از تصــویب هــیات وزیــران از محــل 

اختصــاص بودجــه عمومــی . دآیــ مــنابع داخلــی نهادهــا و مؤسســات ذیــربط و بودجــه عمومــی بــه اجــرا در مــی

 . منوط به عدم امکان اجرای طرح از منابع داخلی نهادهای ذیربط است

پذیـر و ساماندهی  متمرکز  خدمات قابل            بـه مـنظور ارائـه خدمـات بـه محرومیـن و اقشـار آسـیب                    :1تبصـره 

مام خمینی  پذیـر توسـط کمیـته امـداد ا         ارائـه بـه آنـان کلـیه خدمـات حمایتـی بـه محرومیـن و اقشـار آسـیب                    

 .شود و کلیه خدمات توانبخشی به معلولین توسط سازمان بهزیستی انجام می) ره(

له  نظـر مقـام معظـم رهـبری، پس از تایید معظم       اجـرای مفـاد ایـن مـاده در مـورد نهادهـای تحـت           :2تبصـره 

 .ممکن خواهد بود

الزم در مــردم و تعییــن بــه مــنظور پیشــگیری و کــاهش اثــرات بالیــای طبیعــی و ایجــاد آمادگــی   -44مــاده 

احمر  دقـیق نقـش و وظـایف دسـتگاههای اجرائـی، بـرای مقابلـه بـا حـوادث و سـوانح طبیعـی، جمعیـت هـالل                           

ــیروی مقاومــت بســیج در ســال اول      ــا هماهنگــی وزارت کشــور و ن ــران موظــف اســت ب جمهــوری اســالمی ای
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بــه تصــویب هــیات  وزیــران بــرنامه، طــرح جــامع امــداد و نجــات را بــا همکــاری دســتگاههای ذیــربط تهــیه و  

 :این طرح مشتمل بر. برساند 

مدیریــت بحــران، آمــوزش و ایجــاد آمادگــی در مــردم و نحــوه مشــارکت دســتگاههای اجرائــی،  نقــش صــدا و   

هـای گروهـی، اقدامـات و عملـیات اجرائـی، مـنابع مالی و تدارکاتی                 سـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران و رسـانه          

 . است…و 

 .آید می مترقبه کشور در مت بسیج به عضویت ستادهای حوادث غیرنیروی  مقاو:  تبصره 

ای تجـاری مجـازند بـا رعایـت قوانیـن و مقـررات مـربوط، نسـبت بـه ارائه                       کلـیه  شـرکتهای بـیمه       -45مـاده   

 .ای همگانی و مکمل تامین اجتماعی اقدام کنند خدمات بیمه

  -46ماده 

گـندم، بـرنج، روغـن نباتی، قند و شکر، پنیر،  دارو              سیاسـت پرداخـت یارانـه کاالهـای اساسـی شـامل              -الـف 

و شـیر خشـک در بـرنامه سـوم بـا حفـظ کـاال بـرگ از نظـر تعـداد، مقـدار وزنـی و قیمت آن مطابق با برنامه                                 

 .دوم ادامه خواهد یافت

ــرنامه دوم      ــدار ســرانه در ب ــر اســاس مق ــه کاالهــای اساســی را ب ــه پرداختــی ب ــت موظــف اســت یاران دول

 . ارزی در بودجه ساالنه منظور نمایدبصورت ریالی و

ــا اعــالم وزارت بازرگانــی پــس از   کنــندگان و تولــید  ســازمان حمایــت از مصــرف-ب کنــندگان موظــف اســت ب

الــتفاوت  در مــورد کاالهــای وارداتــی کــه دارای امتــیاز قــابل   انجــام محاســبات الزم نســبت بــه برقــراری مابــه 

تواند معادل   دولـت می  . اخوذه را بـه حسـاب خـزانه واریـز نمـاید           الـتفاوت مـ    توجـه هسـتند، اقـدام نمـاید و مابـه          

ــه) %100(صددرصــد  ــی و تصــویب شــورای    وجــوه ماب ــر اســاس پیشــنهاد وزارت بازرگان ــاخوذه را ب ــتفاوت م ال

 .اقتصاد در نظام پرداخت یارانه کاالها و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند استفاده نماید

هــای کشــاورزی مانــند کــود، ســم و بــذر در طــی ســالهای بــرنامه حفــظ و ادامــه   نــه نهــاده  یارا-47مــاده 

یـابد و دولـت وظـیفه دارد قیمـت تضـمینی کاالهـای اساسـی را بـه نحـوی تعییـن کند که در پایان سال                             مـی 

 .سوم برنامه، قیمت خرید داخلی آنها با هزینه خرید این کاالها از خارج برابری کند
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ر تشـویق کارفـرمایان کارگاههـای موجـود بـه اسـتخدام نـیروی کار جدید ، دولت موظف                    بـه مـنظو    -49مـاده   

ــی       ــور اجتماع ــار و ام ــتغال وزارت ک ــات اش ــز خدم ــریق مراک ــرنامه از ط ــه در دوران ب ــی را ک اســت کارفرمایان

 :مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند ، مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد 

مــیزان حــق بــیمه ســهم کارفــرما و پــیش بینــی ســهم کارفــرما و پــیش بینــی اعتــبار الزم تخفــیف در  -الــف

 .برای جبران کاهش درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور 

ــنان       -ب ــی از کارک ــوق دریافت ــر حق ــیات ب ــیزان مال ــه م ــا ب ــه کارگاهه ــن گون ــرمایان ای ــیات کارف ــاهش مال  ک

 .جدیداالستخدام 

یــن مــاده حداکــثر ســه مــاه پــس از تصــویب ایــن قــانون بــه پیشــنهاد مشــترک  آییــن نامــه اجرایــی ا 

ــه        ــه ب ــرنامه و بودج ــازمان ب ــکی و س ــوزش پزش ــت،درمان وآم ــی ، بهداش ــور اجتماع ــار و ام ــای ک ــه ه وزارتخان

 .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید 

غال مـازاد بر     کارگاههایـی کـه در دوران بـرنامه بـه بهـره بـرداری مـی رسـند نـیز در مـورد اشـت                         –تبصـره   

 .پیش بینی در طرح و جواز تأسیس از مزایای این ماده استفاده خواهند کرد 

 نظام مالیاتی و بودجه  :7فصل 

 اعتـبارات جـاری و عمرانـی ایـن قـانون جهـت درج در لوایـح بودجـه سـاالنه کل کشور ، با رعایت                           - 64مـاده   

یــت اولویــت هــای ذیــل بــنا بــه پیشــنهاد  اصــول و طــبقه بــندی وظــایف دولــت ، مذکــور در ایــن مــاده و رعا 

ســازمان بــرنامه و بودجــه و تصــویب هــیأت وزیــران برحســب امــور و فصــل بیــن بخــش هــای مخــتلف تقســیم 

ــبارات پــیش بینــی شــده از محــل درآمدهــای     ــا اعت ــرنامه هــای اجرائــی هــربخش متناســب ب خواهــد شــد و ب

 :عمومی و منابع غیردولتی تنظیم می گردد 

 . مرتبط نیست -الف

 وظـایف مـربوط بـه تصـدیهای اجتماعـی کـه مـنافع حاصـل از آنهـا نسـبت بـه مـنافع فردی برتری دارد                             -ب

و موجــب بهــبــود وضــعیت زندگــی افــراد جامعــه مــی گــردد ، ازقبــیل آمــوزش وپــرورش عمومــی و فنــی و    

 . حرفه ای ، بهداشت و درمان ، تربیت بدنی و ورزش ،فعالیتهای فرهنگی ، هنری و تبلیغات دینی 
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اعتـبار مـورد نـیاز بـرای انجـام ایـن وظـایف از محـل مـنابع بودجـه عمومـی و مشـارکت بخش غیردولتی                            

ــش          ــتهای بخ ــعه فعالی ــرای توس ــای الزم ب ــنه ه ــند زمی ــط موظف ــتگاههای ذی رب ــد و دس ــد ش ــن خواه تأمی

 . غیردولتی و واگذاری بخشی از فعالیت های فعلی دولت را به این بخش فراهم کنند 

 مـنابع حاصـل از از واگـذاری ایـنگونه فعالیـت هـا بـه بخـش غیردولتـی ، بـرای توسعه                         %)100(صددرصـد   

فعالیــتهای دولــت در مناطقــی کــه بخــش غیردولتــی رغبتــی بــه ســرمایه گــذاری نــدارد و همچنیــن افــزایش   

 . کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد 

 عمران شهری و توسعه و عمران روستایی - 18فصل 

ــاده  ــیه و-135م ــه کل ــنری ، ورزشــی ،     ب ــز فرهنگــی ، ه ــه دارای مراک ــی ک ــا  و مؤسســات دولت ــه ه زارتخان

ــی ، توانبخشــی ، آموزشــی ، اداری و نظامــی هســتند و براســاس طــرحهای مصــوب شــهری     بهداشــتی ، درمان

الـزاماً تغیـیر کاربـری مـی یابـند ، اجـازه داده مـی شـود کـه مراکـز مذکـور را بـا رعایـت قوانین مربوط از طریق                

ــزایده ــادل آن را جهــت     م ــز و مع ــل واری ــزانه داری ک ــه خ ــد حاصــل را ب ــانند و درآم ــروش برس ــه ف ــی ب  عموم

جایگزینـی ، تکمـیل و نوســازی مراکـز مشـابه و تعمــیر و نگهـداری طــبق قوانیـن بودجـه هــای سـنواتی هزیــنه         

 .کنند 

 آموزش  :20فصل 

 - 150ماده 

ز اعتـبارات جـاری و عمرانـی خـود را برای             بـه دسـتگاههای اجرائـی اجـازه داده مـی شـود ، درصـدی ا                 -الـف   

بـه شرح زیر هزینه     ) خـارج از نظـام آمـوزش عالـی رسـمی کشـور            (اجـرای دوره هـای آموزشـی ضـمن خدمـت            

 : کنند 

اجـرای دوره هـای آموزشـی ضـمن خدمـت متناسـب بـا مشـاغل مـورد تصـدی کارکـنان به منظور                          .1

 .مدت پودمانی افزایش سطح کارایی آنان بویژه از طریق آموزش های کوتاه 

 اجرای دوره های آموزشی ویژه مدیران  .2
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 کلــیه دســتگاههای اجرایــی موظفــند حداکــثر طــی شــش مــاه پــس از تصــویب ایــن قــانون ، بــرنامه هــای  -ب

آموزشـی سـاالنه خـود را بـرای دوران بـرنامه سـوم و بـه تفکـیک سـال ، شـامل مباحـث و موضوعات آموزشی ،                     

ــه   چگونگــی اجــرای دوره هــا و همچنیــن چگو نگــی پوشــش کلــیه کارکــنان شــاغل را تهــیه و جهــت تأیــید ب

 . سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند 

ــند   -ج ایــن مــاده و ) الــف( آییــن نامــه اجرایــی ایــن مــاده شــامل مــیزان و چگونگــی هزیــنه نمــودن اعتــبار ب

ــنا بــه پیشــنهاد پــیش بینــی الــزامات و تشــویقات قانونــی طــی مــدت ســه مــاه پــس از تصــویب ایــن قــانو   ن ب

ــران     ــه تصــویب هــیأت وزی ــور اداری و اســتخدامی کشــور ب ــرنامه و بودجــه و ســازمان ام مشــترک ســاززمان ب

 . خواهد رسید 

 بـه منظورهماهنگـی امـر سیاست گذاری آموزشهای فنی و حرفهای اعم از رسمی وغیر رسمی شامل                   - 151مـاده   

لوم ، تحقیقات و فن آوری ، وزارت بهداشت ، درمان وآموزش آموزشهای کاردانی وعلمی کاربردی متولی آن وزارت ع

پزشکی و آموزشهای فنی و حرفه ای متوسطه وکار و دانش که متولی آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهای فنی                     

و حرفه ای کوتاه مدت که متولی آن وزارت کار و اموراجتماعی و آموزشهای ضمن خدمت کارکنان دولت و مدیریت                    

(مواد  {  تخصصی که متولی آن سازمان اموراداری و استخدامی کشور می باشند ، شورای عالی کار آموزی                  حرفه ای 

و شورای عالی هماهنگی    }  مجلسـین سنا و شورای ملی سابق         1349قـانون کـار آمـوزی مصـوب          )  7(و  ) 6(و  ) 5

 و شورای عالی آموزشهای ) شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران 1359مصوب (آمـوزش فنـی و حـرفه ای کشـور         

منحل و ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و       )  شورای عالی انقالب فرهنگی      1369مصـوب سـال     ( علمـی ، کاربـردی      

حـرفه ای بـه ریاسـت معـاون اول رئـیس جمهـور و عضـویت وزرای آمـوزش و پرورش ، کار وامور اجتماعی علوم ،                         

ی ، کشاورزی و جهاد سازندگی و رئیس سازمان برنامه و           تحقـیقات و فـن آوری ، بهداشـت ، درمان و آموزش پزشک             

سایر . بودجـه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان تشکیل می گردد                     

رئیس سازمان برنامه و    . وزرا حسـب مـورد و بـه تشـخیص و دعـوت رئـیس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود                      

. سایر وظایف و اختیارات شوراهای مذکور به وزارتخانه های ذی ربط تفویض می گردد           .  می باشد    بودجـه دبـیر ستاد    

 . مور مذکور الزم االجرا خواهد بودتصمیمات این ستاد پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه وزارتخانه ها و شوراها در ا



 ٢٠

انون به پیشنهاد ستاد به تصویب هیأت وزیران        آییـن نامـه اجرایـی ایـن ماده طی مدت سه ماه پس از تصویب این ق                 

 .خواهد رسید 

 بـه مـنظور پاسـخگویی مناسـب بـه افـزایش تقاضـا بـرای ورود بـه آمـوزش عالی با استفاده بهینه                          - 152مـاده   

 :از ظرفیتهای موجود و حمایت از مشارکت های مردمی 

ه داده مـی شـود برای ظرفیت    بـه دسـتگاههای اجرایـی دارای واحـد آمـوزش عالـی وابسـته ، اجـاز            –الـف   

مــازاد برنــیاز خــود بــا اخــذ مجــوز از شــورای گســترش آمــوزش عالــی ، در مقطــع کاردانــی دانشــجو پذیــرش   

ــند    ــز کن ــه خــزانه واری ــنه آن را از متقاضــیان دریافــت و ب ــرده و هزی ــح  . ک ــزی ضــمن لوای ــادل وجــوه واری مع

ــر اســاس  بودجــه ســنواتی در اختــیار دســتگاههای مجــری دوره هــای آموزشــی م  ــا ب ــرار مــی گــیرد ت ذکــور ق

 . مقررات مربوط به اجرای این دوره ها و ارتقای کیفیت واحد اموزشی اختصاص یابد 

در مـواردی کـه کسـب آموزشـها توسـط آمـوزش گـیرنده موجـب تعهـد خدمـت مـی گـردد ، دستگاههای                           

 . مربوطه بایستی مجوز الزم را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور اخذ کنند 

اجــرای دوره هــای کارشناســی در رشــته هایــی کــه امکــان برگــزاری آن در دیگــر دانشــگاهها میســر یــا بــه  

 . صرفه و صالح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بالمانع است 

ــای    –ب  ــزاری دوره ه ــه برگ ــود نســبت ب ــی ش ــازه داده م ــی اج ــوزش عال ــه دانشــگاهها و مؤسســات آم   ب

شــبانه و دوره هــای خــاص اقــدام کــرده و هزیــنه هــای مــربوط را بــا تأیــید وزارتخانــه هــای بهداشــت ، درمــان و  

. آمــوزش پزشــکی و علــوم و تحقــیقات و فــن آوری حســب مــورد از داوطلــبان اخــذ و بــه خــزانه واریــز کنــند   

 . وجوه واریزی ضمن لوایح بودجه سنواتی در اختیار دستگاههای مربوط قرار می گیرد 

 .برگزاری دوره های خاص نباید منجر به صدور مدرک دانشگاهی گردد 

بــه طــور کــامل ، دانشــجویان تحــت پوشــش کمیــته امــداد  %) 25(جانــبازان بــاالی بیســت و پــنج درصــد 

از پرداخـت شـهریه دوره هـای شبانه و          %) 50(و سـازمان بهزیسـتی تـا سـقف پـنجاه درصـد              ) ره(امـام خمینـی     

 . باشند دوره های خاص معاف می

 بــه دولــت اجــازه داده مــی شــود ، تســهیالت اعتــباری بــه صــورت وام بلــند مــدت در اختــیار صــندوقهای  –ج 

ایـن ماده و دانشجویان     ) ب  ( رفـاه دانشـجویان قـرار دهـد تـا بخشـی از دانشـجویان دوره هـای مذکـوردر بـند                       
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ــه اســتثناء دور    ــور ب ــیام ن ــی و غیردولتــی و پ ــوزش دولت ــه امکــان  دانشــگاهها ومؤسســات آم ه هــای خــاص ک

ــت از       ــس از فراغ ــود را پرداخــت و پ ــهریۀ خ ــن وام ش ــتفاده از ای ــا اس ــند ب ــد ، بتوان ــهریه را ندارن پرداخــت ش

 . تحصیل به تدریج باز پرداخت کنند 

ــبازان ) ره( دانشــجویان تحــت پوشــش کمیــته امــداد امــام خمینــی   و ســازمان بهزیســتی و فــرزندان جان

بـاال و فـرزندان شـاهد و فـرزندان آزادگـان کـه عـدم تمکّن مالی آنها حسب                    بـه   % ) 25( بیسـت و پـنج درصـد        

 .مورد به تأیید دستگاههای ذی ربط می رسند از پرداخت شهریه معاف می باشند 

، پــیام نــور و دوره هــای شــبانه )غیردولتــی(دانشــگاه آزاد اســالمی و مؤسســات آمــوزش عالــی غیرانتفاعــی  

حـل اعتباراتـی کـه بـه ایـن مـنظور در بودجـه سـنواتی مـنظور مـی گردد                      شـهریه هـای ایـن دانشـجویان را از م          

 .دریافت خواهند نمود

ــی و          –د  ــای مردم ــجویان ، کمکه ــهریه از دانش ــت ش ــل دریاف ــور از مح ــیام ن ــگاه پ ــای دانش ــنه ه  هزی

 .اعتبارات بودجه عمومی تأمین می گردد

وصــی در زمیــنۀ ایجــاد و  بــه دولــت اجــازه داده مــی شــود بــه طــرحهای ســرمایه گــذاری بخــش خص– هـــ

توسـعۀ واحدهـای آمـوزش عالـی، در صـورت انطـباق بـا ضـوابط و سیاسـت هـای آمـوزش عالـی کشور، از محل                             

ــند    ــا ک ــی اعط ــبارات بانک ــود اعت ــۀ س ــی، یاران ــۀ  عموم ــی   . بودج ــی غیرانتفاع ــای غیردولت ــکده  ه ــاد آموزش ایج

اده از تسـهیالت بانکـی مذکـور خواهند          کاربـردی در اولویـت اسـتف       - بمـنظور توسـعۀ دوره هـای کاردانـی علمـی          

 .بود

ــر نظــر ایــن واحدهــا تحصــیل    –و  ــیه دانشــجویان واحدهــای دانشــگاه آزاد اســالمی و مراکــزی کــه زی  کل

ــال    ــان س ــا پای ــند و ت ــی نمای ــرای     1378م ــه ب ــهیالتی ک ــیه تس ــد از کل ــیده ان ــناء رس ــیأت ام ــویب ه ــه تص  ب

واحدهـا و مراکـزی که پس از    . خوردار خواهـند شـد    دانشـجویان سـایر دانشـگاهها در نظـر گرفـته مـی شـود  بـر                 

 بـه تصـویب هـیأت امـناء خواهـند رسـید بایسـتی تمامـی مـراحل مـندرج در اساسنامه دانشگاه را                         1378سـال   

 .طی نمایند
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ــاده  ــات     -153م ــن امکان ــاه دانشــجویان و تأمی ــه صــندوقهای رف ــت ب ــای دول ــت کمکه ــداوم و تقوی  ضــمن ت

 عالـی دولتـی، بـه مـنظور بهـبود شـرایط و امکانـات رفاهـی دانشجویی                   رفاهـی دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش        

 :ساماندهی نظام اعطای یارانه و هدایت کمکهای دولت به سمت دانشجویان کم درآمد 

ــف  ــرار      –ال ــجو ق ــیار دانش ــگاه در اخت ــط دانش ــه توس ــی ک ــهیالت رفاه ــی تس ــه ازای ریال ــی از ماب  بخش

 از صـندوقهای رفـاه تلقـی مـی شـود و استفاده کنندگان از      مـی گـیرد بـه عـنوان وام قـرض الحسـنه بلـند مـدت            

 .خدمات مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند

ــیل         –ب  ــی از قب ــات رفاه ــرایط و امکان ــبود ش ــرف به ــوق، ص ــاط ف ــت اقس ــل از بازپرداخ ــوه حاص  وج

 .خوابگاهها به دانشجویان واجد شرایط خواهد شد

انـش آموخـتگان دروه هـای روزانـۀ دانشـگاههای دولتـی کـه قـبل از پایـان مـدت تعهـد خدمت خود                           د –ج  

 و اصــالحیه 30/4/1353موضــوع قــانون تأمیــن وســایل و امکانــات تحصــیل اطفــال و جوانــان ایرانــی، مصــوب (

عــازم خــارج از کشــور هســتند بــاید قــبل از خــروج نســبت بــه پرداخــت هزیــنه هــای ) 30/7/1358آن مصــوب 

بورســیه هــای خــارج از کشــور دســتگاههای دولتــی کــه . صــیلی خــود و یــا ســپردن تعهــد الزم اقــدام کنــندتح

 .تضمین و وثیقۀ کافی برای بازگشت سپرده اند از این امر مستثنی هستند

آییــن  نامــه هــای ایــن مــاده بــه پیشــنهاد مشــترک وزارتخانــه هــای علــوم، تحقــیقات و فــن آوری و بهداشــت، 

 .شکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیددرمان و آموزش پز
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ــاده  ــه مــنظور تســهیل در اســتفاده از تخصــص و تــوان فنــی کــادر علمــی دانشــگاهها و مؤسســات   -154م  ب

 :آموزش عالی و جهت گیری پژوهشهای دانشگاهی به سمت نیازهای علمی و تخصصی کشور 

ی مصـوب اجـازه داده می شود با    بـه دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی کشـور و مراکـز تحقیقاتـ            –الـف   

رعایـت مراتـب زیـر نسـبت بـه تشـکیل شـرکتهای دولتـی خدمـات علمـی، تحقیقاتـی و فنـی با مقررات خاص                            

 .و تابع قانون تجارت مبادرت کنند

ــرکتها و     -1 ــه ش ــی اســت ک ــات علمــی و فن ــیقات و خدم ــرفاً در محــدودۀ تحق ــرکتها ص ــن ش ــات ای  خدم

ــ   ــی ق ــی و غیرعموم ــداف اصــلی   مؤسســات بخــش غیردولت ــا نیســتند و دانشــگاه را از اه ــه انجــام آنه ادر ب

 .آموزشی و پژوهشی خود دور نمی کند

ــه درصــد  -2 ــثر چهــل و ن ــیأت علمــی، کارشناســان   %) 49(  حداک ــن شــرکتها اعضــای ه از ســهامداران ای

پژوهشــی، تکنســینها و کارکــنان همــان دانشــگاه، مؤسســه آمــوزش عالــی و مرکــز تحقیقاتــی و پژوهشــی   

ــوده و ــین،    ب ــندگان مجلس ــه وزراء و نمای ــنع مداخل ــانون م ــت ق ــربوطه از محدودی ــرکت م ــهامداران و ش  س

 . مستثنی است22/10/1337دولت و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری مصوب 

اساســنامۀ نمونــه و یــا خــاص هــر یــک از شــرکتهای فــوق در هــر یــک از دانشــگاهها، مؤسســات آمــوزش  

 .و پژوهشی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می رسدعالی و مراکز تحقیقاتی 

ــابع     –ب  ــه ت ــز پژوهشــی ک ــیقات دانشــگاهها و مراک ــرنامۀ تحق ــبارت جــاری و اختصاصــی ب ــنۀ اعت  نحــوۀ هزی

قــانون مــربوط بــه مصــوبات شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در خصــوص ترکیــب هــیأت امــناء دانشــگاه هــا و   

ــوزش ع  ــات آم ــوب   مؤسس ــی مص ــی و پژوهش ــی     3/4/1376ال ــی و معامالت ــور مال ــام ام ــوۀ انج ــانون نح  و ق

 هســتند، صــرفاً تــابع قوانیــن مذکــور 18/10/1369دانشـگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی و تحقیقاتــی مصـوب   

ــوده و از شــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی و مؤسســات دولتــی     بــه اســتثنای –و آییــن نامــه هــای مــربوطه ب

درآمدهــای حاصــل از خدمــات پژوهشــی مراکــز .  مســتثنی مــی باشــد–ون محاســبات عمومــی قــان) 31(مــاده 

 . تحقیقاتی درآمد اختصاصی مراکز مذکور محسوب می گردند 
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 فرهنگ و هنر ، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی - 21فصل 

ــاده  ــ       - 159م ــرت ام ــای واالی حض ــه ه ــیری از اندیش ــره گ ــی و به ــی و  قرآن ــت دین ــتالی معرف ــرای اع ام ب

ــی ــری       )ره(خمین ــی فک ــیم مبان ــنه ای در تحک ــت اهللا خام ــرت آی ــبری حض ــم ره ــام معظ ــنمودهای مق  و ره

ارزشـــهای انقـــالب اســـالمی و فرهنگـــی جهـــاد و شـــهادت در جامعـــه ، بویـــژه در جوانـــان و نوجوانـــان ،   

ــکی ،       ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــن آوری، بهداش ــیقات و ف ــوم ، تحق ــرورش ، عل ــوزش و پ ــای آم ــه ه وزارتخان

ــیروی مقاومــت بســیج ، ســازمان تبلــیغات اســالمی ، دفــتر تبلــیغات اســالمی و ســایر   ســا زمان صداوســیما ، ن

 : دستگاههایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند موظف اند 

ــف ــبه در زمیــنه هــای    -ال ــرای انجــام مطالعــات مســتمر و همــه جان  یکــی از مراکــز پژوهشــی خــود را ب

 مـĤمور کنـند و با پیش بینی   )ره(و هـنر دینـی و افکـار حضـرت امـام خمینـی      بهـره گـیری از علـوم و فـن آوریهـا          

مـنابع الزم زمیـنه هـای مشـارکت دانشـجویان دوره هـای تحصـیالت تکمیلـی را در پـژوهش هـای مرتـبط با این                       

 . امور فراهم کنند 

ــو     -ب ــنرها ، عل ــواع ه ــیری از ان ــره گ ــا به ــی ب ــی ، آموزش ــی و تربیت ــتهای فرهنگ ــرحها و فعالی م و  در ط

ــات و      ــا پــیش بینــی امکان ــا را تعمــیق بخشــند و ب ــنه ه ــتها در ایــن زمی ــد ، اثربخشــی فعالی فــن آوریهــای جدی

امتـیازات کافـی زمیـنه جـذب اندیشـمندان مـتعهد و اسـتعدادهای خـالق و نـوآور را در ایـن عرصـه هـا فراهم                             

 . سازند 

ر اثربخشــی فعالیــت هــای  یکــی از واحدهــای مناســب موجــود خــود را بــرای تحقــیق و ارزیابــی مســتم-ج

ــداف          ــرای اه ــود در اج ــنابع موج ــره وری از م ــای به ــی ارتق ــد و چگونگ ــود و جدی ــی موج ــی ، تربیت فرهنگ

 . سابق الذکر را تجهیز کنند 

شـروع هـرنوع فعالیـت جدیـد فرهنگـی ، تربیتـی و آموزشـی در زمیـنه هـای فـوق بـا ارائـه توجیه مناسب                             

 . هد پذیرفت مبتنی بر نتایج این ارزیابیها صورت خوا

 . مرتبط نیست -د

ـ   دستگاههای ذیربط موظفن به منظور ترویج فرهنگ و ارزشهای واالی اسالم و ایران اسالمی و استفاده                 -هـ

 :  ، اقدامات ذیل را انجام دهند )ره(از اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی
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ی ویــژه ای را بــرای مدیــران ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور موظــف اســت بــرنامه آموزشــ  .1

ــام خمینــی    ــی نظــری و اندیشــه هــای دینــی و سیاســی حضــرت ام  را )ره(تهــیه و از طــریق آن مبان

 .آموزش دهد

ــوم،    .2 ــه هــای آمــوزش  و پــرورش ، عل ــران و وزارتخان ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ای

ــر در        ــد نظ ــا تجدی ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــن آوری و بهداش ــیقات و ف ــای  تحق ــرنامه ه ب

 و اندیشــه هــای معظــم له را )ره(آموزشــی و تربیتــی خــود معرفــی شخصــیت حضــرت امــام خمینــی  

 . مورد عنایت خاص قرار دهند 

 .مرتبط نیست  .3

 . به منظور اجراء ، نظارت و ارزیابی این برنامه ها ، ستادی در قالب آیین نامه این بند تعیین می شود  .4

  … -و 

رهـنمودهای مقـام معظـم رهـبری دایـر بـه جهت دهی رسانه ها به سمت سالم                    بـه مـنظور تحقـق        -167مـاده   

ــحیح و تحقــق            ــالع رســانی ص ــایل اخالقــی و اط ــیها و فض ــت رشــد اگاه ــای عمومــی در جه ــازی فض س

 :سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه کشور ، سازمان صدا وسیمای جمهوری اسالمی ایران موظف است 

ودجـه جهـت متناسـب سـازی شـبکه هـای جدید استانی ملی و فراملی                  بـا تأیـید سـازمان بـرنامه و ب          -الـف 

و تکمــیل پوشــش جمعیتــی و جغرافیایــی شــبکه هــا و بکارگــیری فــن آوریهــای نــو در  ) بیــن المللــی خــبر(

 . تولید و پخش اقدام کند 

ــه         -ب ــی را ک ــی ، اطالعات ــتگاههای اجرای ــیه دس ــه ، کل ــه جامع ــوب ب ــانی مطل ــالع رس ــتای اط  در راس

و الزم اســت بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم در     (فرهــنگ توســعه آن بخــش اســت    زمیــنه ســاز  

بـه سـازمان صـدا و سـیما اعـالم مـی کنـند تـا بـا انجام                    ) بـرنامه هـای تولـید صـدا و سـیما مـنعکس گـردد              

ــرنامه هــا گــنجانده شــود   ســازمان صــدا و ســیما ســاالنه گــزارش عملکــرد خــود را در  . مطالعــات الزم در ب

ایی کــه اطالعــات و نــیازهای خــود را اعــالم داشــته انــد بــه دســتگاه مــربوطه مــنعکس  رابطــه بــا دســتگاهه

 .کرده و گزارش کلی آن را برای رؤسای قوای سه گانه ارسال می کنند 
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 آن دســته از دســتگاههای اجرایــی کــه تحقــق وظــایف آنهــا مســتلزم مشــارکت فکــری و علمــی قشــر   -ج

هــای خــاص رادیویــی و تلویزیونــی تهــیه و در چــارچوب وســیعی از افــراد جامعــه اســت مــی توانــند بــرنامه 

بـرای افزایش امکان دسترسی     . ضـوابط سـازمان صـدا و سـیما بـرای پخـش در زمـان مناسـب اقـدام کنـند                       

جامعـه بـه آموزشـهای عمومـی و فنـی وحـرفه ای و ترویجـی و آموزشـهای عالـی ، بـا همکـاری دستگاههای                            

م کـرده و از طـریق شـبکه هـای موجود و ایجاد شبکه های                مخـتلف نسـبت بـه تدویـن بـرنامه هـای الزم اقـدا              

ــا توجــه مفــاد اساســنامه ســازمان صــدا و ســیما نســبت بــه توســعه و بهــبود    آموزشــی و ارتــباط مــتقابل ب

ــرنامه هــای آموزشــی ، ســازمان صــدا   . کیفیــت آموزشــهای مخــتلف اقــدام کــند   ــرای پشــتیبانی علمــی ب ب

 . الزم را تشکیل می دهد وسیما با هریک از دستگاههای مربوطه کمیته

 امور عمومی ، سیاست داخلی و روابط خارجی - 23فصل 

ــاده  ــی       - 180م ــباع خارج ــور ات ــذاری ام ــز در سیاســت گ ــاد تمرک ــنظور ایج ــه م آواره ، (ب

ــه     ــی دارای گذرنام ــباع خارج ــر و ات ــنده ، مهاج ــراج ،   ) پناه ــکان ، اخ ــنه ورود ، اس در زمی

، شــورای هماهنگــی اتــباع  روابــط بیــن الملــل اشــتغال ، آمــوزش ، بهداشــت و درمــان و
ــیگانه ــه ریاســت وزیــر کشــور و عضــویت وزریــان آمــوزش و پــرورش ، اطالعــات ، امــور   ب  ب

ــازمان      ــیس س ــکی ، رئ ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــی ، بهداش ــور اجتماع ــار و ام ــه ، ک خارج

ــیس      ــی و رئ ــیروی انتظام ــرمانده ن ــی ، ف ــت مل ــی امنی ــورای عال ــیر ش ــه ، دب ــرنامه و بودج ب

تصــمیمات شــورای مذکــور پــس از تأیــید هــیأت . جمعیــت هــالل احمــر تشــکیل مــی گــردد 

 . وزیران قابل اجرا خواهد بود 

آییـن نامـه اجرایـی ایـن مـاده بـه پیشـنهاد مشـترک وزارتخانـه هـای کار و امور اجتماعی،                        

 .کشور و اطالعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید 
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  بهداشت و درمان  - 25فصل 

 -192ماده

  بـه مـنظور افـزایش کارآیـی و توسـعه خدمـات بهداشـتی درمانـی در کشـور و ایجـاد تهسیالت جهت                           -الـف 

دسترســی آحــاد مــردم بــه ایــن خدمــات و تعییــن حــدود تصــدی بخــش دولتــی و غیردولتــی اقدامــات زیــر  

 :انجام خواهد شد

 .لت ارائه می گرددکلیه خدمات بهداشتی اعم از شهری و روستایی به صورت رایگان توسط دو .  -1

توســعه . شــود  خدمــات درمــان ســرپایی روســتاییان در واحداهــای موجــود توســط دولــت ارائــه مــی  .  -2 

گــذاری بخــش خصوصــی و تعاونــی وجــود نــدارد  مراکــز درمــان روســتایی در مناطقــی کــه امکــان ســرمایه

 .شود توسط دولت انجام می

ــان شــه  -3 ــز بهداشــت و درم ــان ســرپایی شــهری در مراک ــت اســت لکــن                   درم ــده دول ــه عه  ری موجــود ب

 توســـعه فعالیـــتهای بخـــش دولتـــی  . توســـعه بـــا شـــرکت بخـــش خصوصـــی و تعاونـــی خواهـــد بـــود 

 .ای برای بخش خصوصی وجود ندارد منحصر به مناطقی خواهد بود که جاذبه

یافته و    توسعه نیافـته یـا کمـتر        ضـمن اسـتمرار تصـدی دولـت در درمـان بسـتری بـرای مـناطق توسـعه                   . 4

ــا تعــداد  ) کمــتر از یکصــد هــزار نفــر جمعیــت (شــهرهای کوچــک  و تامیــن تخــتهای آموزشــی متناســب ب

ــزرگ     ــان بســتری در شــهرهای ب ــز درم ــوم پزشــکی، توســعه مراک بیشــتر از (دانشــجویان دانشــگاههای عل

ت همچنیـن در شهرهای بزرگ  جه      . دولتـی خواهـد بـود      بـر عهـده بخـش غـیر       ) یکصـد هـزار نفـر جمعیـت       

دولتی با   واگـذاری امکانـات درمـان بسـتری موجـود و ایجـاد مراکـز درمـان بسـتری جدیـد بـرای بخش غیر                        

 .های گروه پزشکی تسهیالت الزم ایجاد خواهند شد اولویت تعاونی

ــی مزمــن  و     . 5 ــیماران روان ســازمان بهزیســتی کشــور مکلــف اســت در جهــت ســاماندهی و توانبخشــی ب

 سـوم نسـبت بـه تهـیه، تدویـن و اجـرای طـرح سـاماندهی بیماران یاد شده                     سـالمندان در سـال اول بـرنامه       

 .اقدام نمایند

نامـه اجرائـی بـند فـوق بـا همکـاری وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و سـازمان برنامه و                             آییـن 

 .بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
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ــازه     -ب ــکی اج ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــه وزارت بهداش ــی ب ــی و    داده م ــای کارآی ــت ارتق ــود در جه ش

ــا رعایــت     ــی و توانبخشــی خــود ب ــی و داروئ ــات بهداشــتی و روان ــردم در مــورد امکان مشــارکت کارکــنان و م

  :این ماده اقدامات زیر را انجام دهد) الف(موارد مذکور در بند 

ای نظــام کارمـزدی بـه جــ  (هـای مصـوب    خـرید خدمـات تعـریف شــده از کارکـنان خـود طــبق تعـرفه       .1

 .و همچنین از بخش غیردولتی) روزمزدی

ــه کارکــنان در واحدهــای تحــت تصــدی     .2 ــه خدمــات ب  پرداخــت بخشــی از درآمدهــای حاصــل از ارائ

 .دولت به صورت کارانه برای افزایش کارآیی آنان

ــند    ــرای ب ــرای اج ــبار الزم ب ــد     ) ب(اعت ــد ش ــنظور خواه ــاالنه م ــه س ــه بودج ــاده در الیح ــن م . ای

ــ  ــله در ه ــای حاص ــه درآمده ــب بودج ــتان در قال ــات     ر اس ــی خدم ــی و کیف ــعه کم ــرف توس ــاالنه ص ــای س ه

 .گردد بهداشتی و درمانی همان استان می

هـای اجرائـی ایـن مـاده شـامل تعییـن وضـعیت کارکـنان شـاغل، ضـوابط و نحوه واگذاری،                        نامـه  آییـن 

ــذاری و نحــوه قیمــت   ــابل واگ ــات ق ــریف خدم ــنه د   تع ــا، روشــهای پرداخــت، نحــوه هزی ــذاری آنه رآمدهــای گ

حاصـله و سـایر مـوارد، مشـترکاً توسـط وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و سـازمان بـرنامه و بودجه                            

 .حداکثر در مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

مخـتلف کشور، با     بـه مـنظور تامیـن و توزیـع مـتعادل خدمـات درمـان بسـتری بـا نـیاز در نقـاط                          -193مـاده   

در نظـــر گرفتـــن دو عـــامل مهـــم قـــابل دســـترس بـــودن خدمـــات بـــرای آحـــاد مـــردم و جلوگـــیری از   

بــندی خدمــات درمــان بســتری بــا جــبران هزیــنه نقــل و انــتقال  گذاریهــای خــارج از حــد نــیاز، ســطح ســرمایه

 مختلف  تـر توسـط دولـت، حسب تخصصهای        بـیماران و حفـظ سـهم بسـتری بـیماران اعزامـی از سـطوح پاییـن                 

ــه تفکــیک شهرســتان صــورت خواهــد گرفــت  ــه احــداث، ایجــاد، توســعه و  . و محلهــای اســتقرار آن، ب هــر گون

تجهـیز ظرفیـتهای درمـان بسـتری کشـور و هـم چنیـن اختصـاص نـیروی انسـانی جهـت ارائه خدمات درمانی                          

ت درمان  بندی خدما  ضـوابط و بـرنامه اجرائـی سطح       . بـندی خدمـات درمانـی کشـور خواهـد بـود            مطـابق سـطح   

بسـتری کشـور حداکـثر طـی مـدت شـش مـاه از تـاریخ تصـویب ایـن قـانون مشـترکا توسـط وزارت بهداشــت،              

 .درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
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ــف ــداف ســطح -ال ــق اه ــتای تحق ــکی      در راس ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــات، وزرات بهداش ــندی خدم ب

ــف ــتری و         مکل ــان بس ــود درم ــتهای موج ــیق ظرفی ــت تطب ــوم جه ــاله س ــرنامه پنجس ــی ب ــت در ط  اس

بـندی خدمـات نسـبت به رفع کمبودها          هماهـنگ بـا سـطح     ) اورژانـس (سـاماندهی خدمـات فـوری پزشـکی         

ــی         ــای درمان ــی واحده ــیزات، جایگزین ــانی و تجه ــیروی انس ــم از ن ــازاد اع ــی م ــات درمان ــل امکان و تعدی

 . اقدامات الزم را انجام دهدفرسوده و غیر استاندارد

   دولـت موظـف اسـت جهـت سـازماندهی رسـیدگی بـه بـیماران حادثـه دیده و اورژانس سیستم                       -تبصـره 

را ایجـاد کـند و بخشـهائی را در مراکـز درمانـی بـه مرکز               ) سیسـتم تـروما   (رسـیدگی بـه ایـن نـوع بـیماران           

ــوانح  ــوادث و س ــنتر(ح ــه ال  ) تروماس ــا در صــورتی ک ــرده و ی ــبدیل ک ــوانح  ت ــوادث و س ــز ح ــد مراک زم باش

جدیـد احـداث کـند بـه طـوری کـه تمـام ایـن بـیماران بـدون پرداخـت هزیـنه در این مراکز بطور اورژانس                             

 .تحت درمان قرار گیرند

ــات درمــان بســتری    -ب ــا  ظرفیــتهای موجــود، کــل امکان ــیاز ب  در تطبــیق ظرفیــتهای مناســب و مــورد ن

زش پزشــکی، ســازمان تامیــن اجتماعــی، بانکهــا و شــرکتهای کشــور اعــم از وزارت بهداشــت، درمــان و آمــو

دولتـی، نـیروهای مسـلح، مؤسسـات خـیریه و خصوصـی و سـایر مـوارد بـه صـورت یـک مجموعـه صرفنظر                           

 .از مالکیت و مدیریت آنها منظور خواهد شد

 بـه مـنظور ارتقـاء سـطح کیفـی و کمـی توانبخشـی و دسترسـی آحـاد مـردم بـه ایـن خدمات با هدف                              -ج

در ) خصوصــی و دولتــی(ســازی اماکــن عمومــی    فرصــتها و مشــارکت معلولیــن در جامعــه، مناســبتســاوی

ــرنامه ســوم صــورت مــی  ــرنامه ســوم آسایشــگاه . گــیرد طــول ب هائــی بــرای بســتری  و همچنیــن در طــول ب

قطــع ) %70(جانــبازان زن اختصــاص یافــته و اســتفاده از آمــبوالنس بــرای جانــبازان بــاالی هفــتاد درصــد  

 .گردد صاب و روان و شیمیایی به صورت رایگان منظور مینخاع و اع

نامـه اجرائـی مـربوط بـه ایـن بـند بـا همکـاری وزارت مسـکن و شهرسـازی و سازمان بهزیستی کشور                           آییـن 

 .و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

ی، آرایشـی و بهداشـتی و همچنیـن مراکزی          کلـیه مراکـز تولـید و توزیـع مـواد خوراکـی، آشـامیدن              -194مـاده   

کنــند موظفــند ضــمن رعایــت ضــوابط بهداشــتی کــه از طــرف  هــای فــوق خدماتــی را ارائــه مــی کــه در زمیــنه
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گــردد نســبت بــه اخــذ تایــیدیه  وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و دســتگاههای ذیــربط اعــالم مــی

کــه صــالحیت آنهــا حســب مــورد از طــرف  ) دولتــی دولتــی و یــا غــیر( ادواری از افــراد حقیقــی و یــا حقوقــی 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش     . الذکـر بـرای مـدت معیـن تایـید شـده اسـت اقـدام کنـند                  دسـتگاههای سـابق   

پزشـکی و دسـتگاههای ذیـربط موظفـند حسـب مـورد بـر خدمـات افـراد حقیقـی و یـا حقوقی تایید صالحیت                           

لـف ضـمن رد صـالحیت آنهـا موضـوع را به مراجع              شـده بـه صـورت مسـتمر نظـارت و در صـورت مشـاهده تخ                

 .قانونی ارجاع نمایند

نامــه ایــن مــاده مشــتمل بــر تعییــن واحدهــای تولــیدی، توزیعــی و خدماتــی مشــمول ایــن مــاده، تعییــن  آییــن

هــا، نحــوه بــرخورد بــا  مقــاطع زمانــی اخــذ تایــیدیه بهداشــتی بــرای هــر یــک از مراکــز مــربوطه، تعییــن تعــرفه

ــاه، ضــوابط تعییــن صــالحیت اشــخاص حقیقــی و حقوقــی    مــتخلفان اعــم از ا ــه دادگ خــذ جــرایم و معرفــی ب

کنـنده و سـایر مـوارد حداکـثر طـی مـدت شـش مـاه پـس از تصـویب این قانون توسط وزارت بهداشت،                  نظـارت 

 .درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

ایـن قانون و    ) 11( و احـداث هـر گونـه واحـد درمانـی توسـط دسـتگاههای موضـوع مـاده                       ایجـاد   -195مـاده   

دولتــی بــه اســتثنای وزارت بهداشــت،  درمــان و آمــوزش پزشــکی و وزارت  مؤسســات و نهادهــای عمومــی غــیر

ایــن قــانون اجــازه داده شــده، ) 192(جــز در مــواردی کــه در مــاده ) بــه عــنوان مجــری(مســکن و شهرســازی 

الذکـر در مـوارد ضروری، با تایید          ایجـاد و احـداث واحدهـای درمانـی توسـط دسـتگاههای سـابق               .ممـنوع اسـت   

مراکــز خــاص . وزارت بهداشـت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و بـا تصــویب هــیات وزیــران امکانـپذیر خواهــد بــود   

 .باشند درمانی جانبازان از این امر مستثنی می

 ارز مــورد نــیاز بــرای ورود مــواد اولــیه دارویــی و داروهــای   بــه مــنظور تنظــیم بــازار دارو، تامیــن-196مــاده 

رویـه قیمـت داروهـای بهداشـتی و طوالنـی مصـرف ضروری،               سـاخته شـده وارداتـی، جلوگـیری از افـزایش بـی            

 :ای و جلوگیری از عوارض و مخاطرات دارویی اقدامات زیر انجام خواهد یافت حمایت از نظام بیمه

ــف ــالم    فهرســت داروهــای مجــاز همــه  -ال ــوزش پزشــکی اع ــان و آم ســاله توســط وزارت بهداشــت، درم

 .ورود،  تولید، عرضه و تجویز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است. شود می
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ــرنامه پنجســاله ســوم   -ب ــیه ســاخت دارو و داروهــای حمایتــی وارداتــی در دوره ب  واردات مــواد اول

فاوت نـرخ مزبور محاسبه و به صورت        الـت  در صـورت تغیـیر نـرخ ارز، مابـه         . بـا ارز رسـمی خواهـد بـود        

 .یارانه ریالی در قانون بودجه منظور خواهد شد

العــالج و   داروهــای بهداشــتی، طوالنــی مصــرف ضــروری و داروهــای مــورد نــیاز بــیماران صــعب -ج

ایـن مـاده کماکـان مشـمول دریافت         ) ب(جانـبازان عـالوه بـر اسـتفاده از تسـهیالت مذکـور در بـند                 

 .د بودیارانه ریالی خواهن

) ج(و  ) ب(الـتفاوت مذکـور در بندهای        ای، یارانـه ریالـی و مابـه         بـا  تقویـت و تعمـیم نظـام بـیمه            -د

 .گر به آنها پرداخت خواهد شد این ماده متناسب با جمعیت تحت پوشش سازمانهای بیمه

ــه اســتثنای داروهــای غیرنســخه ( عرضــه دارو -و ــان و   ب ــه فهرســت آن توســط وزارت بهداشــت، درم ای ک

 .کننده نهایی خارج از داروخانه ممنوع است به مصرف) شود آموزش پزشکی اعالم می

کنـنده دارو موظفند با ایجاد       هـای تولـید     بـه مـنظور تضـمین کیفیـت داروهـای تولـیدی، کلـیه کارخانـه                -ز

واحدهــای کنــترل کیفیــت و بــه کارگــیری متخصصــین ذیــربط نســبت بــه کنــترل کیفیــت تولــیدات خــود 

ـ . اقـدام کنـند    شـود بـا هماهنگی وزارت بهداشت،         هـای ذیـربط اجـازه داده مـی           ه ایـن مـنظور بـه کارخانـه        ب

ــنجاه درصــد   ــوزش پزشــکی پ ــان و آم ــند  ) % 50(درم ــانون اصــالح ب ــد موضــوع ق ) 2(و تبصــره ) 2(درآم

ــازآموزی و نوآمــوزی جامعــه پزشــکی مصــوب ) 5(مــاده  ــزوم ب ــانون ل هــای  ، در قالــب بودجــه15/6/1371ق

 .ده کنندساالنه استفا

/3حــق ســرانه موضــوع قــانون بــیمه همگانــی خدمــات درمانــی کشــور مصــوب ) %100(صددرصــد   .ث

ــنجاه درصــد   8/1373 ــبازان پ ــیمه مضــاعف جان ــیز ب ــبازان و ن ــن واردات  ) %50( جان ــاال و تامی ــه ب  و ب

ــیات و        ــوارض و مال ــوده و از ع ــمی ب ــا ارز رس ــبازان ب ــی جان ــکی و توانبخش ــیزات پزش ــا و تجه داروه

 .کی و سود بازرگانی معاف باشندحقوق گمر

نامــه اجرائــی ایــن مــاده توســط وزارت بهداشــت، درمــان و آمــورش پزشــکی تهــیه و بــه تصــویب هــیات   آییــن

 .وزیران خواهد رسید
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و ) دسترسـی همـه افـراد جامعـه به غذای کافی و سالم            (  بـه مـنظور نهادیـنه کـردن امنیـت غـذا               -197مـاده   

ای حاصــل از ســوء  تغذیــه و ارتقــای ســالمت جامعــه، وزارت بهداشــت، بهــبود تغذیــه مــردم و کــاهش بــیماریه

درمـان  و آمـوزش پزشـکی موظـف اسـت حداکـثر طـی مـدت یـک سـال نسـبت به تعیین سبد غذایی مطلوب                          

 .اقدام کند و برای تحقق آن دستگاههای ذیربط باید اقدامات ذیل را به عمل آورند

یـن سـازمان صـدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایران              هـای فرهنگـی و آموزشـی و همچن           وزارتخانـه  -الـف 

ای و ارائـه آموزشـهای الزم بـه مـنظور ترویج سبد              موظفـند نسـبت بـه ارتقـای فرهـنگ و آگاهـیهای تغذیـه              

 .مطلوب غذایی به عموم مردم اقدام کنند

ت هـا در مـورد مـواد غذایـی پـس از کسب نظر وزار                  شـورای اقتصـاد در توزیـع مـنابع اعتـباری یارانـه               -ب

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمینه اجرای سبد غذایی را فراهم خواهد کرد

 بـه مـنظور رفـع سـوء تغذیـه خانوارهـای کـم در آمـد، یارانـه کاالهـای اساسـی اعطایـی به نیازمندان،                            -ج  

 .یابد یافته نسبت به سایرین افزایش می روستاییان و ساکنین مناطق کمتر توسعه

ح سـالمتی مـردم مؤسسـه اسـتاندارد و تحقـیقات صـنعتی ایـران موظـف است                    بـه مـنظور ارتقـای سـط        -د

حداکــثر تــا پایــان بــرنامه ســوم اســتانداردهای ایمنــی مــواد غذایــی را تکمــیل و جهــت اعمــال نظــارت بــر  

کیفیــت تولــید و عرضــه مــواد غذایــی بــه وزرات بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســایر دســتگاههای 

 .ذیربط اعالم کند

تار و تشـکیالت مناسـب امنیـت غـذا و تغذیـه در سـطوح ملـی و اسـتانی طی مدت شش ماه از                          سـاخ -هــ   

تصــویب ایــن قــانون توســط وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی تهــیه و پــس از تایــید ســازمانهای  

 .امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

 اجرا و نظارت  - 26فصل 

ــ ــی       - 198اده م ــارت و ارزیاب ــزارش نظ ــور گ ــیس جمه ــوم ، رئ ــرنامه س ــانون ب ــرای ق ــنظور حســن اج ــه م ب

پیشـرفت هرسـال بـرنامه را حداکـثر تـا شـهریور مـاه سـال بعـد ، شـامل مـوارد زیـر به مجلس شورای اسالمی                              

 :ارائه می نماید 

 .  بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه الف ـ
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 .اجرائی  بررسی عملکرد سیاست های ب ـ

 بررســی عملکــرد متغــیرهای کــالن و بخشــی از جملــه تولــید و ســرمایه گــذاری ، تجــارت خارجــی ، ج ـ

 .تراز پرداختها ، بودجه ، بخش پولی و تورم ، اشتغال و بیکاری 

 .  ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه د ـ

 .  برنامه  ارائه پیشنهادهای الزم به منظور بهبود عملکرده ـ

ــالغ    تبصــره ـ  ــرنامه و بودجــه اب ــی کــه ســازمان ب ــند براســاس دســتور العمل ــی موظف دســتگاههای اجرائ

  .می کند ، نسبت به تهیه و ارائه گزارش پیشرفت عملیات برنامه سوم به سازمان مذکور اقدام کنند 
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 راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه 

 ) هیأت وزیران مصوب(در بخش بهداشت و درمان 

 

 

 

 

 

 

 توسعه علوم و فن آوری  -12فصل 

 بـه مـنظور بهـره مـندی از اسـتعداد هـا و توانمـندیهای علمـی و اقتصـادی زنـان بـه ویـژه بانوان خانه دار                  – 22

 :دستگاههای اجرائی مرتبط درطول برنامه اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد 

لــوم ، تحقــیقات و فــناوری ، بهداشــت و درمــان و آمــوزش  وزارتخانــه هــای آمــوزش و پــرورش ، ع–الــف 

پزشـکی ، کـار و امـور اجتماعـی ، سـازمان صـدا و سـیما متناسـب بـا امکانـات و بـرنامه هـای خـود آموزشهای                                

 .کوتاه مدت کار بردی را طراحی و حتی االمکان از طریق بخش غیر دولتی اجرا خواهند کرد 

ــه هــای آمــوزش و پــرورش ، - 23  ــناوری و بهداشــت ، درمــان و آمــوزش   وزارتخان ــوم ، تحقــیقات وف  عل

ــتهای     ــه ســمت اولوی ــرای شناســایی و شــکوفایی اســتعدادهای درخشــان و هدایــت آنهــا ب پزشــکی موظفــند ب

ــیۀ ســطوح     ــناوری و پیگــیری مســائل خــاص آن در کل ــوم و ف راهــبردی کشــور در حــوزه هــای معرفتــی ، عل

ــداف ،    ــری در اه ــا بازنگ ــی ب ــی و تحقیقات ــن    آموزش ــود در ای ــای موج ــازمانها و نهاده ــکیالت س ــایف و تش وظ

زمیـنه پیشـنهادهای الزم رادر ارتـباط بـا وضـع مقـررات خـاص ، پـیش بینـی تسـهیالت ویـژه و ایجاد سازمان                            
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اجرائــی مناســب بــرای تحقــق اهــداف ســابق الذکــر، تدویــن و حداکــثر تــا پایــان ســال اول بــرنامه بــرای طــی  

 .قدیم کنند مراحل قانونی به هیأت وزیران ت
 

  سیاستهای فرهنگی  -13فصل 

 بـه مـنظور اسـتفاده کـامل از ظرفیـت فضـاها و تجهـیزات فرهنگـی و هـنری و ورزشـی موجـود کشور اعم                             -3

ــی و      ــنری و ورزش ــی ، ه ــی ، پژوهشــی ، فرهنگ ــتهای علم ــکوفایی خالقی ــت ش ــی در جه ــی و غیردولت از دولت

وانــان کشــور ، اقدامــات ذیــل توســط دســتگاههای نحــوه گــذران اوقــات فراغــت گــروههای مخــتلف بــاالخص ج

 :ذیربط انجام خواهد شد 

 . مرتبط نیست -الف

ــوزش       –ب  ــان و آم ــت ، درم ــناوری ، بهداش ــیقات و ف ــوم ، تحق ــرورش ، عل ــوزش وپ ــای آم ــه ه وزارتخان

ــا هماهنگــی     ــیغات اســالمی مجــازند ب ــی و تبل پزشــکی ، فرهــنگ و ارشــاد اســالمی و ســازمانهای تربیــت بدن

، بــه مــنظور توســعۀ ) الــف(  مدیریــت و بــرنامه ریــزی کشــور و بــا اســتفاده از اطالعــات موضــوع بــند ســازمان

فعالیــتهای حــوزۀ مسئولیتشــان اقدامــات الزم را در جهــت اســتفاده از امکانــات و تجهــیزات فرهنگــی ، هــنری  

 . د و ورزشی که در اختیار سایر دستگاههای اجرائی و بخشهای غیر دولتی است ، به عمل آورن

 : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است –ج 

 در لوایـح بودجـه سـنواتی هـریک ازسـالهای بـرنامه ، اعتباراتـی را بـرای تأمیـن هزیـنه هـای استفاده                           – 1

ــوزش پزشــکی ،      ــان و آم ــناوری ، بهداشــت ، درم ــیقات و ف ــوم ، تحق ــرورش ، عل ــوزش و پ ــای آم ــه ه وزارتخان

ــا  ــاد اســالمی و س ــنگ و ارش ــتگاههای   فره ــایر دس ــات س ــالمی ، از امکان ــیغات اس ــی و تبل ــت بدن زمانهای تربی

 . اجرائی پیش بینی کند 

زمیـنه هـای افزایش     ) ب( بـا اتخـاذ تمهـیدات اعتـباری و حمایـت از روش پـیش بینـی شـده در بـند                        – 2

بهــره وری از امکانــات و تجهــیزات فرهنگــی ، هــنری ، ورزشــی کشــور را فــراهم کــرده و بــا همکــاری           

 . ستگاههای ذیربط گزارشهای الزم را در مقاطع مشخص تهیه و به مراجع ذی صالح ارائه کند د
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) ب( آئیـن نامـه هـای اجرائـی مـربوطه شـامل نحـوۀ اسـتفاده وزارتخانـه هـا و سـازمانهای مذکـور در بند                            

ی از و نحــوۀ همکــاری دســتگاههای اجرایــی در جهــت افــزایش بهــره ور) ج( بــند 1از اعتــبارات موضــوع جــزء 

امکانــات ورزشــی ، فرهنگــی و هــنری بــنا بــه پیشــنهاد ســازمان مدیریــت و بــرنامه ریــزی کشــور بــه تصــویب  

 .هیئت وزیران خواهد رسید 

  حمل و نقل -21فصل 

ــرنامه ســوم توســعه    – 1 ــانون ب ــری مکلــف اســت طــی مــدت یکســال پــس از تصــویب ق  وزارت راه و تراب

 .ی طرح در مراجع ذیربط ارسال گرددموارد زیر اقدام و برانسبت به تهیۀ پیشنهادهای الزم برای انجام 

ــور و وزارت        –ب  ــاری وزارت کش ــا همک ــور ب ــای کش ــاده ه ــانی در ج ــداد رس ــز ام ــاد مراک ــۀ ایج  الیح

 . بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

  آموزش و پرورش عمومی  -25فصل 

ــوزش پزشــ     -2 ــان و آم ــن آوری ،درم ــیقات و ف ــوم ،تحق ــای عل ــه ه ــرورش   وزارتخان ــوزش و پ کی و آم

،موظفــند طــی یکســال پــس از تصــویب قــانون بــرنامه ســوم توســعه ضــوابط الزم را بــرای گزیــنش دانشــجو در 

دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی دولتـی و غـیر دولتـی بـه گونـه ای مـورد بـاز نگـری و اصالح قرار دهند                               

ــای      ــارب ومهارته ــیلی و تج ــتمر دوران تحص ــیابیهای مس ــتایج ارزش ــه  ن ــش   ک ــی دان ــی و پرورش ــی ،فن علم

آمــوزان مــورد توجــه قــرار گرفــته و نظــام گزیــنش دانشــجو مشــوق کیفیــت و عمــق دانــش و خالقیــت دانــش 

 .آموزان باشد

  آموزش فنی و حرفه ای  -26فصل 

ــوزش      - 2 ــان و آم ــت ، درم ــناوری و بهداش ــیقات وف ــوم ، تحق ــرورش ، عل ــوزش و پ ــای آم ــه ه  وزارتخان

ــد کــه   پزشــکی موظفــند در شــرایط پ ــه عمــل آورن ــه نحــوی تجدیــد نظــر ب ذیــرش دانــش آمــوز و دانشــجو ب

امکانـات و شـرایط الزم بـه مـنظور ادامـه تحصـیل آمــوزش دیدگـان فنـی و حـرفه ای در همـان رشـته ای کــه            

 .آموزش دیده اند فراهم شود 
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  بهداشت و درمان  -31فصل 

گیری، اجرا   ه در تصمیم  بـه مـنظور فـراهم کـردن شـرایط مناسـب بـرای افـزایش مشارکت جامع                  .1
دولتــی در ارائــه  و ارزشــیابی و ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی و افــزایش ســهم بخــش غــیر

 :خدمات و کاهش تصدی دولت اقدامات زیر انجام خواهد شد

هــای  هــای خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــر اســاس هزیــنه تمــام شــده بــرای بســته    تعییــن تعــرفه-الــف

 .خدمتی تعریف شده

 .وین و اجرای طرحهای تامین حداقل نیازهای انسانی تد-ب

 درمانی  – صـدور مجـوز و ترغیـب بخـش خصوصـی بـرای تاسـیس مطـب، داروخانـه و مراکـز بهداشتی                         -ج

 .بر اساس سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ن سرمایه  کـرد   تشـویق تشـکیل گـروههای تعاونـی پزشـکان و کارکـنان بهداشـتی و تـالش بـرای فـراهم                      -د

 .ها اولیه برای ایجاد واحدهای بهداشتی و درمانی توسط تعاونی

ـ  دولتی   درمانـی توسـط بخش غیر      – ارایـه کمکهـای مالـی بـرای ایجـاد و احـداث واحدهـای بهداشـتی                   -هـ

 .از طریق اعطای تسهیالت بانکی با نرخ ترجیحی

 بــرای خدمــات   فــراهم آوردن امکــان خــرید خدمــت از بخــش خصوصــی پــس از تدویــن تعــرفه       -و

 .بهداشتی

 درمانی دولتی در مناطقی که جاذبه برای بخش خصوصی وجود           -   خـودداری از ایجـاد واحدهای بهداشتی        -ز

 .دادن منابع دولتی برای مناطقی که جاذبه برای بخش خصوصی وجود ندارد دارد و سوق

 . بهبود استاندارد ساختمانی و تجهیزاتی واحدهای فعال موجود-ح

کنـی بـیماریهای واگـیر بـا قابلیـت پیشـگیری و درمان بیماریهای                ور کنـترل و ریشـه     بـه مـنظ   . 2
 :غیرواگیر و ارتقای سطح کیفی خدمات، اقدامات زیر انجام خواهد شد

ــف ــع -ال ــام جم ــاماندهی نظ ــزارش    س ــت و گ ــی    آوری، ثب ــنولوژی اطالعات ــتفاده از تک ــات و اس ــی اطالع ده

 .کلی بیماریهامناسب برای تحقیق این امر و تعیین بار 
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 . طراحی جامع و کامل برنامه ادغام بیماریهای واگیردار با قابلیت پیشگیری در نظام شبکه -ب

ــرنامه-.ج ــن ب ــانواده     تدوی ــیه خ ــه کل ــیه بهداشــتی ب ــات اول ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــای عملیات ــای شــهری و  ه ه

 .های جامع بهداشتی و درمانی روستایی در قالب شبکه

هــای پیشــگیری از  هــای پزشــکی و پیراپزشــکی بــه مــنظور تقویــت جنــبه ســی رشــته بازنگــری در مــتون در-د

ــرنامه  ــیماریها و آســیبهای اجتماعــی و همچنیــن تقویــت ب ــازآموزی و نوآمــوزی کارکــنان بهداشــتی و   ب هــای ب

 .درمانی کشور

پدید مانند ایدز، سل،    واگیردار، بازپدید و نو    های مبارزه با بیماریهای واگیردار، غیر       اولویـت در اجـرای برنامه      -هــ   

ای، انگلی و    ماالریـا، بـیماریهای مشـترک انسـان و حـیوان، بـیماریهای قابل پیشگیری با واکسن، بیماریهای روده                  

هپاتیـت ، بیمارهای فلبی و عروقی، دیابت، بیماریهای ناشی از سوءتغذیه، عصبی، روان، آسیبهای ناشی از سوانح و      

 .احوادث، بیماریهای ژنتیکی و سرطانه

زیست،  های مربوط به محیط    تقویـت و توسـعه همکاریهـای بیـن بخشـی بـا تاکـید بر حوزه                 .3
هــای زندگــی و کیفیــت آن بــا همکــاری دســتگاههای ذیــربط و از طــریق  تغذیــه و شــیوه

 :اقدامات زیر انجام خواهد شد

ــف  20/4/1360 مــورخ 17706 فعــال کــردن شــورای عالــی بهداشــت کشــور موضــوع مصــوبه شــماره   -ال

 وزیـران و ادغـام سـایر شـوراهای مرتـبط بـا بهداشـت در آن و نـیز تقویـت همکاریهـای بیـن بخشی                            هـیات 

 .از طریق شورای بهداشت استان و شهرستان

ــه    -ب ــی الزم ب ــن سیاســتهای اجرای ــان از ســایر بخشــها و تدوی ــتظارات بخــش بهداشــت و درم  تعییــن ان

 .های زندگی  تغذیه و بهبود شیوهمنظور تامین شرایط مورد نیاز برای حفظ محیط زیست، بهبود

 تدویـن روشـهای اجرایـی مناسـب بـرای توسـعه همکاریهـا و مشـارکت بیـن بخشـی در تعییـن ضوابط                          -ج

هـای پخت نان،     هـای مسـکونی، تعییـن اسـتاندارد ماشـین          سـازی و مجـتمع     و مقـررات بهداشـتی سـاختمان      

و نقـل،  توزیـع مـواد شیمیایی و    بـندی و توزیـع مـواد غذایـی، وسـایل حفاظـت فـردی، ایمنـی حمـل                   بسـته 

ــی، و        ــتی و درمان ــای بهداش ــتانها و واحده ــدارس، بیمارس ــی، م ــن عموم ــتی اماک ــررات بهداش ــموم، مق س

 .های هادی و جامع شهری مقررات بهداشتی در طرح
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ــن   -د ــی، بی ــنابع دولت ــم از م ــات موجــود اع ــیه امکان ــیری کل ــیز و بکارگ ــی در جهــت    تجه ــی و مردم الملل

 ).در تمامی سطوح پیشگیری، درمان و توانبخشی(عه تامین سالمت جام

 افـزایش آگاهی کارکنان شاغل در سایر بخشهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط با مسائل بخش بهداشت و                  -هـ  

 .درمان در زمینه راههای بهبود وضعیت سالمت جامعه

ــروژه-و ــروژه   تدویــن و اجــرای پ م و تامیــن هــای شــهر ســالم، روســتای ســال  هــای بیــن بخشــی شــامل پ

 . حداقل نیازهای انسانی

ای و بهداشـت محـیط کار در کارگاهها و             توسـعه واحدهـای بهداشـتی مسـئول در امـور بهداشـت حـرفه                -ز

 .کارخانجات

مندی  بـه مـنظور تامیـن بـرخورداری جمعیـت سـاکن در مـناطق شـهری بـا اولویت بهره                     .4
شــتی، اقدامــات زیــر پذیــر و محــروم جامعــه از مراقبــتهای اولــیه بهدا گــروههای آســیب
 :انجام خواهد شد

 تعییـن روشـهای اجرایـی کـارآ بـرای تامیـن پوشـش بهداشـتی و درمانـی گروههای در معرض                       -الـف 

ــی      ــراد ب ــالخوردگان، اف ــتادگان، س ــار اف ــند از ک ــر مان ــانواده   خط ــتگان، خ ــت، بازنشس ــای  سرپرس ه

نـی جسـمی، ذهنی و روانی    انـد، افـرادی کـه ناتوا        درآمـد، افـرادی کـه شـغل خـود را از دسـت داده               کـم 

دارنــد، پناهــندگان ســکنه مــناطق محــروم کشــور، حاشــیه شــهرها و مــناطق شــهری فــاقد دسترســی 

 .دهی بیماریها به مراقبتهای بهداشتی و گزارش

 تعییــن روشــهای اجرایــی مناســب بــرای ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــه شــکل فعــال بــه  -ب

. ری، درمــان مناســب و بموقــع، توانبخشــی، پیگــیری وگــروه آ ســیب پذیــر شــامل غربالگــری، پیشــگی

 ثبت گزارشدهی بیماریها

 .پذیر ای برای کلیه اقشار آسیب شمول مزایای بیمه. -ج

 :به منظور استمرار سیاست تحدید موالید، اقدامات زیر انجام خواهد شد .5
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و نــوزادان و  بــرای ایجــاد تعــادل مــنابع و مــیزان رشــد جمعیــت، و همچنیــن حفــظ ســالمت مــادران -الــف

گــروههای در معــرض خطــر بــیماریها و تضــمین رشــد اقتصــادی، اجتماعــی کشــور در آیــنده، سیاســتگذاری  

 : پذیرد جمعیتی در بخش بهداشت و درمان بر اساس اصول زیر صورت می

 .  ـ کاهش نرخ زاد و ولد و مرگ و میر مادران و نوزادان

 .  های ناخواسته یشگیری از حاملگیتر از هجده سال و پ کردن بارداری سنین پایین کم -

 . اصالح موقعیت اجتماعی زنان و تواناسازی آنان در فرآیند توسعه کشور -

 . ارایه آموزشهای الزم درسطح مناسب آموزش و پرورش عمومی در اجرای سیاستهای تحدید موالید -

 . درمانی در روستاها–آوردن امکانات بهداشتی   تشویق روستاییان به اقامت در روستا از طریق فراهم -

 ایجـاد هماهنگــی بیــن دسـتگاههای اجرایــی جهــت اجـرای دقــیق قــانون تنظـیم خــانواده بــه ویــژه از     -ب 

ــه  ــوی وزارتخان ــناوری و       س ــیقات و ف ــوم، تحق ــرورش و عل ــوزش و پ ــالمی، آم ــاد اس ــنگ و ارش ــای فره ه

 .های گروهی و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران رسانه

 . بهبود کیفیت خدمات تنظیم خانواده و استاندارد کردن آنریزی برای  برنامه-ج

ــه اســتفاده از    -د ــنه تشــویق ب ــیون و معلمــان در زمی ــه روحان  جلــب مشــارکت معتمدیــن  جامعــه از جمل

 .روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری و کنترل جمعیت

 .و تنظیم خانواده جلب مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و خیریه در ارائه خدمات بهداشت باروری -هـ 

 :بندی خدمات درمانی، اقدامات زیر انجام خواهد شد به منظور اجرای برنامه سطح .6

بـندی خدمـات و با در نظر داشتن           اصـالح سـاختار خدمـات درمـان بسـتری بـر اسـاس نظـام سـطح                  -الـف 

ضــرورت رفــع نارســاییهای موجــود در مــورد تخــتهای ویــژه، بــیماران خــاص، بــیماران ســوختگی و روانــی   

 .مزمن

 درمانی و   - هـای بهداشـتی      تدویـن روشـهای اجرایـی الزم بـرای برقـراری ارتـباط مطلـوب بیـن شـبکه                    -ب

 .بندی خدمات خدمات درمان تخصصی و بستری در نظام سطح

بـرای برقـراری نظـام ارجـاع در کلـیه سـطوح درمانـی کشـور، اقدامـات زیر انجام خواهد                     .7
 :شد
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کنـندگان خدمـات با درنظر گرفتن سهم         م پرداخـت بـه ارائـه      اصـالح مقـررات بـه مـنظور اصـالح نظـا           -الـف 

گــر بــه نحـوی کــه در اجــرای نظـام ارجــاع هزیـنه کــامل ارائــه خدمـات قــابل پرداخــت      بـیمه شــده و بـیمه  

 .باشد

هـای اصـالح نظـام آموزشـی و توسـعه فرهـنگ جامعـه پزشـکی و مردم، سازگار                      تهـیه و اجـرای بـرنامه       -ب

 .با نظام ارجاع

ــرر-ج ــنوان رکــن     تنظــیم مق ــه ع ــرای تعییــن نقــش پزشــک خــانواده ب ات و روشــهای اجرایــی مناســب ب

 . درمانی با نظام ارجاع–های بهداشتی اساسی اجرای نظام ارجاع و پیوند شبکه

هـا و انطـباق سـاختار کنونـی شـبکه بـه شـبکه جامع با در                    اتصـال واحدهـای بهداشـتی بـه بیمارسـتان          -ح

 . همگانینظر گرفتن نظام ارجاع و نظام بیمه

بـندی خدمات در دو      بـه مـنظور سـاماندهی شـبکه اورژانـس کشـور هماهـنگ بـا سـطح                  .8
ــوزش پزشــکی    ــان و آم ــت، درم ــتانی، وزارت بهداش ــتانی و بیمارس ــیش بیمارس ــبه پ جن
ضـمن انجـام اقدامـات زیـر، نظـام جـامع شـبکه اورژانـس کشـور را حداکـثر طـی مدت                        

حـی نموده و پس از هماهنگی با  یکسـال پـس از تصـویب قـانون بـرنامه سـوم توسـعه طرا              
 .آورد ریزی کشور به مرحله اجرا درمی سازمان مدیریت و برنامه

ای شـبکه اورژانـس کشـور متناسـب بـا اسـتانداردهای جهانـی بـا اسـتفاده از منابع                        تکمـیل مـرحله     -الـف 

 .های مردمی عمومی دولت و سایر بخشها و کمک

ــرن  -ب ــتورالعمل و ب ــررات و دس ــن مق ــیه و تدوی ــره   امه ته ــنظور به ــه م ــی ب ــای اجرای ــات  ه ــیری از امکان گ

 .بیمارستانی های پزشکی پیش بخش خصوصی و تعاونی برای بهبود خدمات فوریت

ــا ســازمان -ج ــیات   هــای بیــن  ایجــاد تســهیالت و همکــاری ب المللــی در جهــت بهــبود اســتانداردهای عمل

 .های انجام پژوهشهای کاربردی اورژانس کشور و اجرای برنامه

ــیاز در شــبکه اورژانــس    -د ــازآموزی نــیروی انســانی متخصــص مــورد ن تهــیه پــروتکل جــامع آموزشــی و ب

 .رسانی رسانی عمومی با هماهنگی شورای اطالع های آموزش همگانی و اطالع کشور، اجرای برنامه



 ٤٢

نشانی ها ،  آتش( استفاده از همکاری و امکانات سایر سازمانها و نهادهای ذیربط در مسایل اورژانس کشور –هـ 

  )…شهرداریها ، وزارت راه و ترابری، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی و 

اسـتقرار پـایش و نظـارت و ارزشـیابی مطلـوب بـر کلـیه امور بخش، از طریق اقدامات زیر                       .9
 :انجام خواهد شد

هــا و معــیارهای ارزشــیابی بــرای تبییــن ســطوح  هــا، ضــوابط، دســتورالعمل نامــه  تدویــن دقــیق آییــن-الــف

 ).ای محلی، بخشی، منطقه(مختلف نظارتی 

ــارت و       -ب ــوب نظ ــام مطل ــتقرار نظ ــریع در اس ــهیل و تس ــت تس ــات جه ــنابع و امکان ــیه م ــایی کل  شناس

 .های نوین مدیریت اطالعات و ارزشیابی بی و شناسایی روش ارزشیا

 .های رفرانس در استانها بازنگری، اصالح، تدوین و ظایف فنی آزمایشگاه-ج

های تشخیص    شـهای اجرایـی و ایجـاد تسـهیالت بـرای کنـترل و نظـارت بـر امـور آزمایشـگاه                      تدویـن رو   -د

 .طبی در استانها و کنترل کیفی خدمات آزمایشگاهها

 :گسترش توانبخشی مبتنی بر جامعه از طریق اقدامات زیر انجام خواهد شد .10

توانبخشـی معلولین   ( بازنگـری و اصـالح روشـهای اجرایـی بـرای تغیـیر آن از شـکل سـنتی موجـود                       -الـف 

با اتکاء به مشارکت    (بـه سـمت روشـهای توانبخشـی مبتنـی بـر جامعـه               ) بطـور عمـده در مراکـز توانبخشـی        

 .)افراد معلول، خانواده آنها و سایر افراد جامعه و با استفاده از کلیه منابع و امکانات موجود در جامعه

 .های توانبخشی مبتنی بر جامعه از روشهای آنان و جامعه  سازی افراد معلول و خانواده  آگاه-ب

هــا بــرای حمایــت از  هــای آمــوزش و نگهــداری معلولیــن در خــانواده  تامیــن و پرداخــت کمــک هزیــنه -ج

 .آموزش و نگهداری معلولین توسط خانواده

 اســتفاده از روشــهای خدمــات توانبخشــی مبتنــی بــر جامعــه از طــریق گــروههای ســیار بــرای افــزایش  -د

 .ن در مناطق دور از مراکز توانبخشیدسترسی معلولی

کنـترل و پیشـگیری از بـروز و تشـدید معلولیـتها و آسـیبهای اجتماعـی و روانـی، توجه                       .11
 :دیدگان، از طریق اقدامات زیر انجام خواهد شد زا به جای آسیب به عوامل آسیب



 ٤٣

ان روانی و افراد سـازی در جامعـه بـرای پذیـرش اجتماعـی معلولیـن، بیمار       هـای آگـاه    اجـرای بـرنامه   - الـف 

 .نابهنجار پس از بهبودی

ــرپایی و مشــاوره -ب  ــان س ــز درم ــرای     گســترش مراک ــز ب ــن مراک ــیاز در ای ــورد ن ــات م ــن امکان ای و تامی

 .توانبخشی معلولین و بیماران روانی مزمن

ای و انجــام  هــای مددکــاری، مشــاوره  تامیــن امکانــات و تدویــن روشــهای اجرایــی بــرای توســعه فعالیــت-ج

مـات توانبخشـی اجتماعـی بـه مـنظور تامیـن حداقـل نـیازهای اساسـی گـروههای نیازمـند و کمـک به                          اقدا

 .سازگاری آنان با محیط زندگی

 :برای اصالح نظام دارویی کشور اقدامات زیر انجام خواهد شد .12

داروهــای بهداشــتی، طوالنــی مصــرف، مــورد ( تهــیه فهرســت دارویــی کشــور در دو گــروه حمایتــی -الــف

 .و غیر حمایتی) العالج و مشمول بیمه ران صعبنیاز بیما

 . تامین ارز داروهای حمایتی وارداتی و ارز مواد اولیه تولید داخل داروها در گروه حمایتی-ب

ــراهم نمــودن      قیمــت-ج ــرای داروهــای حمایتــی و ف ــه خصــوص ب ــه دارو ب گــذاری دارو و اســتفاده از یاران

 .به سازمانهای بیمه خدمات درمانیها  شرایط الزم برای انتقال تدریجی یارانه

های اقتصادی    تدویـن مقـررات و روشـهای اجرایـی بـه مـنظور تشـویق و ایجـاد بسـتر مناسـب و انگـیزه                         -د

بــندی، و افــزایش   دولتــی در تولــید مــواد اولــیه دارویــی و بســته  گــذاری بخــش غــیر بــرای توســعه ســرمایه

 .شوربرداری از ظرفیتهای موجود صنایع دارویی ک درصد بهره

 استمرار حمایت از صنایع داروسازی بویژه از جهت تامین ارز، نقدینگی و تسهیالت بانکی و فراهم نمودن -هـ 

و (های بیولوژیکی و بیوتکنولوژی      دارویی، فرآورده  ها در تولید مواد اولیه       هـای الزم بـرای جـذب سرمایه        زمیـنه 

 ).داروهای مشتق از پالسما

ــرنامه-و ــن ب ــترل کیفیــت    هــای عملیا  تدوی ــت واحدهــای کن ــرای تقوی ــی مناســب ب ــی و روشــهای اجرای ت

 .های تولیدی و کنترل کیفی و نظارت بر واردات و توزیع دارو تولید دارو توسط کلیه کارخانه

هــای   تبیــن جایگــاه داروهــای گیاهــی و تدویــن روشــهای اجرایــی مناســب بــرای فــراهم نمــودن زمیــنه -ز

 .رات داروهای گیاهیگسترش تولید، تجویز و مصرف و صاد



 ٤٤

 .ها برای مدت معین  حمایت از داروهای تولید از طریق وضع حقوق و عوارض گمرکی و تعرفه-ح

. انــد صــدور مجــوز و ایجــاد تســهیالت الزم بــرای صــادرات داروهایــی کــه ارز حمایتــی اســتفاده نکــرده  -ط

 .امین نیاز داخلیهای دارویی و شرکت پاالیش و پژوهش خون برای ت پس از انجام تعهدات شرکت

 :برای) تولید و توزیع(های دارویی   اختصاص سهمی از درآمدهای شرکت-ی 

 .ها  ـ  گسترش تحقیقات کاربردی دارو و استفاده از مشارکت دانشگاه

 . ـ  بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی

 .رسانی دارویی  ـ  تامین هزینه شبکه جامه اطالع

هــای  هــای عمومــی از طــریق رســانه مناســب بــرای بــاال بــردن آگاهــی ـ  تدویــن و بکارگــیری روشــهای 

 .عمومی به خصوص صدا و سیما

 :ـ تقویت سیاستهای نظارتی، با تاکید بر فعالیتهای ذیل در تمام استانهای کشور

 .ـ ثبت عوارض جانبی داروها

 .ـ ارزیابی دارو به بعد از ورود به بازار

 .ـ ارزیابی بالینی دارو

ر و تقویـت نظـام بـیمه درمـان کشـور، از طریق اقدامات زیر انجام خواهد                   اصـالح سـاختا    .13
 :شد

هـا بـرای اصـالح سـاختار و تقویـت نظام بیمه درمانی در                نامـه  پیشـنهاد اصـالحات در قوانیـن و آییـن         -الـف 

 .کشور و انطباق با نظام جامع تامین اجتماعی

 .اسب برای آنانگیری نظام انگیزشی من شوندگان با بکار  گسترش پوشش بیمه-ب

ــا سیســتم  -ج ــی ب ــیمه خدمــات درمان ــترچه ب هــای مناســب و بازنگــری در نظــام    جایگزینــی سیســتم دف

دهـندگان خدمات    هـا بـا تاکـید بـر ایجـاد روش یکسـان در مـورد تمامـی سـازمانها و ارائـه                       پرداخـت هزیـنه   

 .شدگان بیمه

ــابطه      -د ــت ض ــی در جه ــز درمان ــی از مراک ــارت و بازرس ــهای نظ ــالح روش ــترل     اص ــتر، کن ــندی بیش م

 .نامحسوس، اعتقاد متقابل و حفظ حقوق طرفین



 ٤٥

ها در جهت جایگزینی کامل  اصالح فرآیندها و روشهای رسیدگی به اسناد پزشکی و پرداخت هزینه -هـ 

 .روشها و عملیات ماشینی

ســازی نظــام اطالعــات  ایجــاد نظــام اطالعــات مدیریتــی مناســب از طــریق ماشــنینی کــردن و خودکــار  -و

رسـانی بـه مـنظور افـزایش دقـت، سـرعت و صحت               رسـانی بـا هماهنگـی شـورای اطـالع          دیریتـی و اطـالع    م

 .تولید و انتقال اطالعات انجام خواهد شد

ــنظور   .14 ــه م ــرایشب ــید     اف ــی و تول ــنابع عموم ــی از م ــان و توانبخش ــت درم ــبارات بهداش ــهم اعت  س

 :مات زیر انجام خواهد شدناخاللص ملی تا رسیدن به متوسط قابل قبولی از نرخ جهانی، اقدا

 اصـالح سـاختاری اقتصـادی بخـش بـه مـنظور تامیـن مـنابع مالـی و استفاده بهینه از منابع موجود                         -الـف 

هـا از طـریق واحدهای کسب درآمد         و شـناخت و ایجـاد مـنابع جدیـد، متناسـب بـا افـزایش سـطح فعالیـت                   

 .خش بهداشت و درمانریزی کشور در ب ها و اصالح نظام بودجه  و تحلیل اقتصادی هزینه

 .المللی در راستای توسعه منابع مالی  تدوین روشهای مناسب برای جلب همکاریهای بین-ب

 .دهی اطالعات مالی ها و تحلیل و گزارش  اصالح نظام ثبت درآمدها و هزینه-ج

 . استقرار نظام حسابهای ملی بهداشت و استفاده از آن در تحلیل اقتصادی بهداشت-د

 اصــالح ســاختار، تشــکیالت و وظــایف وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش  بــه مــنظور- .15
 :پزشکی، اقدامات زیر انجام خواهد شد

دولتـی در ارائه     هـا و اختـیارات دسـتگاههای اجرایـی دولتـی و غـیر              نمـودن حـدود مسـئولیت       شـفاف  -الـف 

 .خدمات بهداشتی، درمانی و توابخشی و همچنین تامین منابع مالی

های  هـا و شیوه    طـرح نظـام مدیریـت مشـارکتی و نظـام مدیریـت فراگـیر، بهـبود روش                  تهـیه و اجـرای       -ب

 .انجام کار

هــا در ســاختار وزارت بهداشــت،   برقـراری تناســب مــیان مســئولیت و اختــیار بــا درنظـر گرفتــن قابلیــت  -ج

 .درمان و آموزش پزشکی

 .بع و نیازهای محیطی طراحی و اجرای نظام مطلوب مدیریت و عدم تمرکز با در نظر گرفتن منا-د

 .های اجرایی از واحدهای مرکزی به واحدهای محیطی  تالش در جهت واگذاری مسئولیت.هـ



 ٤٦

 :ارتقای امنیت غذا و تغذیه، از طریق اقدامات زیر انجام خواهد شد .16

ــف ــال     -ال ــالمی و فع ــوراهای اس ــریق ش ــردم از ط ــارکت م ــات مش ــردن امکان ــراهم ک ــش     ف ــردن بخ ک

 .ریزی و اجرای سیاستهای غذا و تغذیه دولتی در برنامه زمانهای غیرخصوصی، تعاونیها و سا

ــتخاب،     -ب ــید، ان ــنه تول ــان در زمی ــت نقــش و رســالت زن ــرای تقوی ــی مناســب ب   تعییــن روشــهای اجرای

 .مصرف و مراقبت از سالمت اعضای خانوار

 .ای  تغذیه  برقراری نظام آموزش، مراقبت و پایش-ج

ــرنامه-د هــای الزم بــه مــنظور ارتقــای ایمنــی غــذا و کــاهش ضــایعات در کلــیه   یــتریــزی و ایجــاد ظرف  ب

ــته     ــداری، بس ــع، نگه ــید، توزی ــن، تول ــامل تامی ــراحل ش ــی و    م ــاورزی و موادغذای ــوالت کش ــندی محص ب

 .مصرف

 . توسعه و هدایت روند بهداشتی کردن کلیه تولیدات سنتیهـ

یر، حداکثر   درمانـی کشـور بـا توجـه بـه عوامل ز            –طـرح گسـترش شـبکه بهداشـتی          .17
طـی مـدت یـک سـال پـس از تصـویب قـانون بـرنامه سـوم  توسعه توسط وزارت بهداشت،                        
درمـان و آمـوزش پزشـکی مـورد بازنگـری قـرار گرفـته و بـا هماهنگـی سازمان مدیریت و                       

هـای بهداشـت، مراکز بهداشتی       شـدن بـرای خانـه      ریـزی کشـور و بـا اولویـت قـائل           بـرنامه 
 .گردد ی و مراکز بهداشتی درمانی شهری اجرا میدرمانی روستایی، پایگاههای شهر

 . تغییرات تقسیمات کشوری-الف

 . راههای مواصالتی شهرها و روستاها-ب  

 . تغییرات جمعیتی-ج  

 .های پیشگیری  بازنگری در برنامه-د  

 . بیماردهی جامعه-هـ  

 . ایجادو ادغام وظایف جدید شبکه-  و

 .ی با انگیزش مادی و معنویوری نیروی انسان  افزایش بهره-ر  

 . در نظر گرفتن امکانات بخش خصوصی-ز



 ٤٧

 فهرست آیین نامه های اجرایی مواد قانونی مرتبط با

 )مصوب هیأت وزیران (         بخش بهداشت و درمان 

 

 

 

برمبـنای برخـی از مـواد قـانون بـرنامه سـوم توسـعه ، دولـت مکلـف شـده اسـت آییـن نامـه هایـی را تهیه                                

اجـرای تعـدادی از مـواد قانونـی مرتـبط بـا بخـش بهداشـت و درمـان نـیز نیاز به                        . و بـه تصـویب برسـاند        کـند   

تصــویب آییــن نامــه اجرایــی دارد کــه بوســیلۀ وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و یــا بــا همکــاری و  

 .فهرست این آیین نامه ها در جدول زیر آمده است . مشارکت این وزارت باید تهیه شود 

 فهرست آیین نامه های اجرایی مواد قانونی مرتبط با بخش بهداشت و درمان . 1جدول 

ماده قانونی موضوع آیین نامه اجرایی تدوین کنندگان آیین نامه اجرایی مهلت زمانی

 تعیین نشده
 وزارت -وزارت کار و امور اجتماعی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
بیمه شده افزایش نرخ رشد دستمزد کارگران 

 تأمین اجتماعی در دوسال آخرخدمت
39 

سه ماه پس از 
 تصویب قانون

 وزارت -وزارت کار و امور اجتماعی 
 –بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما به منظور 
 تشویق کارفرمایان به استخدام نیروی کار جدید

49 

ز سه ماه پس ا
 تصویب قانون

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
آموزش ضمن خدمت کارکنان دستگاههای 

 دولتی
150 

سه ماه پس از 
 تصویب قانون

 ستاد هماهنگی آموزش های
 فنی و حرفه ای

تشکیل ستاد هماهنگی آموزش های فنی و 
با عضویت وزیر بهداشت،درمان و (حرفه ای 

 )آموزش پزشکی
151 

 تعیین نشده
بهداشت، درمان و آموزش وزارت 
  وزارت علوم ، تحقیقات و -پزشکی 

 فن آوری

اعطای تسهیالت رفاهی و وام قرض الحسنه به 
 دانشجویان و بازپرداخت آن

153 

شش ماه پس از 
 تصویب قانون

 وزارت –سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 وزارت -علوم ، تحقیقات و فن آوری 

 –بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 وزارت آموزش و پرورش

تجدیدنظر در برنامه های آموزشی به منظور 
 )ره(معرفی شخصیت و اندیشه های امام خمینی 

159 
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 فهرست آیین نامه های اجرایی مواد قانونی مرتبط با بخش بهداشت و درمان . 1ادامۀ جدول 

ۀ قانونیماد موضوع آیین نامه اجرایی تدوین کنندگان آیین نامه اجرایی مهلت زمانی

 تعیین نشده
 وزارت –وزارت کار و امور اجتماعی 

  وزارت اطالعات–کشور 

تشکیل شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه 
با عضویت وزیر بهداشت،درمان و آموزش (

 )پزشکی
180 

 تعیین نشده
ــوزش   ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش

ــکی  ــت و  –پزشـ ــازمان مدیریـ  سـ
 برنامه ریزی

ود تصدی بخش دولتی    تعییـن حـد   : بـند الـف     
 و غیردولتی در بخش بهداشت و درمان

شـش مـاه پس     
ــویب  از تصـــ

 قانون

ــوزش   ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
ــکی  ــت و  –پزشـ ــازمان مدیریـ  سـ
 برنامه ریزی

خـرید خدمـت از کارکـنان وزارتخانه        : بـند ب    
ــه    ــه ب ــت کاران ــی و پرداخ ــش غیردولت و بخ

 کارکنان

192 

شـش مـاه پس     
ــویب  از تصـــ

 قانون

ــوزش  وزا ــان و آم ــت، درم رت بهداش
ــکی  ــت و  –پزشـ ــازمان مدیریـ  سـ
 برنامه ریزی

 سطح بندی خدمات درمان بستری کشور

 تعیین نشده 
ــور   ــتی کش ــازمان بهزیس   وزارت -س

ــازی  ــکن و شهرسـ ــازمان –مسـ  سـ
 مدیریت و برنامه ریزی

ــند ج  ــی    : ب ــن عموم ــازی اماک ــب س مناس
ــبازان و ) خصوصـــی و دولتـــی( بـــرای جانـ

 معلوالن

193 

شـش مـاه پس     
ــویب  از تصـــ

 قانون

ــوزش   ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
ــتگاههای   ــاری دس ــا همک ــکی ب پزش

 ذیربط

نظـارت بـر مراکـز تولید و توزیع مواد خوراکی           
، آشـامیدنی ، آرایشـی و بهداشـتی و برخورد           

 با تخلفات 
194 

 تعیین نشده 
ــوزش   ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش

 پزشکی

 مـورد نیاز برای     تنظـیم بـازار دارو ، تأمیـن ارز        
ــده     ــاخته ش ــای س ــیه داروه ــواد اول ورود م

  …وارداتی  و 
196 

شـش مـاه پس     
ــویب  از تصـــ

 قانون

ــوزش   ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
بـا تأیـید سازمان مدیریت و    (پزشـکی   
 )برنامه ریزی

تهــیه ســاختار و تشــکیالت مناســب امنیــت  
 غذا و تغذیه در سطوح ملی و استانی

197 

 



 ٤٩

 تژیک بخش بهداشت و درمان سیاستهای استرا

 در برنامه سوم توسعه

 

 

ــای          ــته ه ــزی در کمی ــرنامه ری ــرحلۀ دوم ب ــان  در م ــت و درم ــش بهداش ــتراتژیک بخ ــای اس ــت ه سیاس

هـریک از ایـن سیاست ها       . بـرنامه ریـزی تدویـن شـده و بـه تصـویب شـورای بهداشـت و درمـان رسـیده اسـت                         

ضـع یـا اصـالح قوانیـن ، اصالحات سازمانی و تشکیالتی ،     بـیانگر راهکارهـای اجرایـی نـیز هسـت کـه در قالـب و               

 . اصالحات سیاست ها و روش های اجرایی تدوین شده و راهنمای عمل مجریان قانون خواهد بود 

 

  سیاست استراتژیک-1

  توجیه سیاست استراتژیک-1-1

ــیری ه       ــرورت بکارگ ــه، ض ــالمتی جامع ــای س ــظ و ارتق ــی و حف ــتی و درمان ــات بهداش ــعه خدم ــه توس م

امکانـات موجـود در جامعـه را ایجـاب نمـوده، و ایـن جـز از طـریق افـزایش مشـارکت جامعـه در تصـمیم گیری                        

 .اجرا و ارزشیابی امکان پذیر نمی باشد

اعم از مراکز ارائه    (بـا توجـه بـه محدودیـت رشـد مـنابع مالـی دولـت، افـزایش نقـش و سـهم بخـش غیردولتی                           

مـی توانـد در توسـعه خدمـات بهداشـتی، درمانی و             ) و خـیریه  دهـنده خدمـات در بخشـهای خصوصـی، تعاونـی            

از ســوی دیگــر بــه مــنظور افــزایش کارآیــی مناســب مالــی، فیزیکــی و . توانبخشــی تاثــیر بســزایی داشــته باشــد

انسـانی در اختـیار بخـش، بـه نحـوی کـه بـتوان امکـان ارائـه خدمـت بـه جامعـه محـروم را بطور موثر افزایش                               

فـراهم کـردن بستر مناسب برای افزایش مشارکت جامعه در تصمیم گیری، اجرا و ارزشیابی
سهم بخش غیردولتی، تشکل های تعاونی وخدمـات بهداشـتی و درمانـی از طـریق افزایش            

 .خیریه در ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توانبخشی و کاهش تصدی دولت
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خشـــی از خدمـــات کـــه بخـــش غیردولتـــی انگـــیزه و مـــیل الزم بـــرای  داد، کـــاهش تصـــدی دولـــت در ب

ســرمایه گــذاری و ارائــه خدمــت را دارد، و حفــظ تصــدی دولــت در بخــش غیرســودآور خدمــات، مــورد تأکــید   

 .می باشد

 

  اقدامات و راهکارهای اجرایی تحقق سیاست استراتژیک-1-2

  وضع یا اصالح قوانین–الف 

 :تبصره

ارآیـی و توسـعه خدمـات بهداشـتی و درمانـی در کشـور و ایجـاد تسهیالت جهت                     بـه مـنظور افـزایش ک       -الـف 

دسترســی آحــاد مــردم بــه ایــن خدمــات و تعییــن حــدود تصــدی بخــش دولتــی وغیردولتــی ، اقدامــات زیــر   

 :انجام خواهد شد

بهداشــت روســتاییان توســط دولــت ارائــه مــی شــود و توســعه آن نــیز طــبق طــرح گســترش شــبکه بــه   . 1

 .هد بودعهده دولت خوا

توســعه مراکــز درمــان . درمــان ســرپایی روســتاییان در واحدهــای موجــود توســط دولــت ارائــه مــی شــود. 2

روســتایی در مناطقــی کــه امکــان ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی و تعاونــی وجــود نــدارد توســط دولــت  

 .انجام می شود

ــز بهداشــتی   . 3 ــان ســرپایی شــهری در مراک ــه –بهداشــت و درم ــی شــهری موجــود ب ــت  درمان  عهــده دول

ــود    ــی خواهــد ب ــا مشــارکت بخــش خصوصــی و تعاون ــوده، لکــن توســعه آن ب ــتهای بخــش . ب توســعه فعالی

 .دولتی منحصر به مناطقی خواهد بود که جاذبه ای برای بخش خصوصی وجود ندارد

کمــتر از (ضــمن اســتمرار تصــدی دولــت در درمــان بســتری بــرای مــناطق محــروم و شــهرهای کوچــک . 4

ــت60000 ــر جمعی ــوم    )  نف ــداد دانشــجویان دانشــگاههای عل ــا تع ــن تخــتهای آموزشــی متناســب ب و تأمی

ــا بخــش )  نفــر جمعیــت60000بیشــتر از (پزشــکی، توســعه مراکــز درمــان بســتری در شــهرهای بــزرگ   ب

همچنیــن در شــهرهای بــزرگ بــرای بخــش غیردولتــی جهــت واگــذاری امکانــات  . غیردولتــی خواهــد بــود

 .ز درمان بستری جدید تسهیالت الزم ایجاد خواهد شددرمان بستری موجود و ایجاد مراک
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ــه اســتثنای آزمایشــگاه مــرجع از طــریق بخــش غیردولتــی    . 5 توســعه مراکــز پاراکلینیکــی و توانبخشــی ب

ــود ــه بخــش   . خواهــد ب وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مجــاز اســت مراکــز موجــود خــود را ب

 .غیرخصوصی واگذار نماید

ــت  –ب  ــه وزارت بهداش ــی و        ب ــای کارآی ــت ارتق ــود در جه ــی ش ــازه داده م ــکی اج ــوزش پزش ــان و آم ،  درم

مشـارکت دادن کارکـنان و مـردم در مـورد امکانـات بهداشـتی، درمانـی و دارویـی خـود بـا رعایـت مواد مذکور                            

 :این تبصره اقدامات زیر را انجام دهد) الف(در بند 

تمــام یــا ) کت اشــخاص حقیقــی و حقوقــیفــروش، اجــاره، اجــاره بــه شــرط تملــیک یــا مشــار(واگــذاری . 1

 .بخشی از واحدها به کارکنان و مردم

) نظـام کارمـزدی به جای روزمزدی      (خـرید خدمـت تعـریف شـده از کارکـنان طـبق تعـرفه هـای مصـوب                    . 2

 .و همچنین از بخش غیردولتی

ت پرداخـت بخشـی از درآمدهـای حاصـل از ارائـه خدمـات بـه کارکـنان در واحدهـای تحـت تصـدی دول                         . 3

 .آیی آنان به صورت کارانه برای افزایش کار

درآمدهای حاصله در . این ماده در الیحه بودجه ساالنه منظور خواهد شد) ب(اعتـبار الزم بـرای اجرای بند      . 4

 .هر استان نیز صرف توسعه کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی همان استان می گردد

ــن و  - ــاده شــامل تعیی ــن م ــای ای ــه ه ــن نام ــریف    آیی ــذاری، تع ــنان شــاغل، ضــوابط و نحــوه واگ ضــعیت کارک

خدمــات قــابل واگــذاری و نحــوه تعــرفه گــذاری آنهــا، روشــهای پرداخــت، نحــوه هزیــنه درآمدهــای حاصــله و   

ســایر مــوارد مشــترکاً توســط وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســازمان بــرنامه و بودجــه حداکــثر  

 . تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ماه پس از تصویب این قانون6در مدت 
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  اصالحات سازمانی و تشکیالتی–ب 

ــه اصــالح تشــکیالت      ــی نســبت ب ــه بخــش غیردولت ــات بهداشــتی ب ــذاری قســمتی از خدم در صــورت واگ

پــیش بینـی و اصــالح ســاختار بــه  . واحدهـای پــیش بینــی شـده در طــرح گســترش شــبکه اقـدام خواهــد شــد   

سـوم و بـا تأکـید بـر موضـوعات ذیـل توسـط وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش                      مـنظور تحقـق اهـداف بـرنامه         

 :پزشکی صورت خواهد گرفت

  حذف فعالیتهای موازی؛-1

  افزایش بهره وری منابع موجود؛-2

  پوشش فعالیتهای جدید؛-3

  تناسب ساختار با حجم خدمات مورد نیاز؛-4

ــکی د  -5 ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــوان وزارت بهداش ــزایش ت ــایش و    اف ــزی، پ ــرنامه ری ــای ب ــنه ه ر زمی

 نظارت خدمات بهداشتی درمانی؛

  جلب رضایت کارکنان و دریافت کنندگان خدمات؛-6

 افــزایش مشــارکت بخــش خصوصــی، غیردولتــی و نهادهــای مردمــی در مــراحل بــرنامه ریــزی، اجــرا و  -7

 ارزشیابی خدمات بهداشتی و درمانی؛

 مورد نیاز و افزایش پوشش مراقبتهای اولیه بهداشتی و درمانی؛ افزایش دسترسی سهل جامعه به خدمات -8

  عدم تمرکز و تفویض اختیار به سطوح میانی و محیطی اجرایی؛-9

 

  سیاستها و روشهای اجرایی–ج 

ــه هــای بهداشــت، مراکــز بهداشــتی    -1 ــرای احــداث و تکمــیل خان ــرنامه   هــای اجرایــی ب ــی – اســتمرار ب  درمان

 درمانــی شــهری براســاس طــرح هــای گســترش شــبکه هــای  –تی و مراکــز بهداشــتی روســتایی، پایگــاه بهداشــ

ــون      ــی چ ــن عوامل ــر گرفت ــوب و در نظ ــن مص ــی و قوانی ــتی و درمان ــوری  : بهداش ــیمات کش ــیرات تقس  –تغی

ــرنامه هــای پیشــگیری، بیماردهــی  –راههــای مواصــالتی شــهرها، روســتاها   تغیــیرات جمعیتــی ، بازنگــری در ب

ــام   ــاد و ادغ ــه، ایج ــادی و     جامع ــیزش م ــا انگ ــانی ب ــیروی انس ــر ه وری ن ــزایش به ــبکه، اف ــد در ش ــایف جدی وظ
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ــا    ــات بخــش خصوصــی در گســترش شــبکه ه ــن امکان ــنوی و در نظــر  گرفت ــرای تکمــیل  . مع ــبارات الزم ب اعت

شــبکه هــای بهداشــتی درمانــی تــا پایــان بــرنامه ســوم از محــل مــنابع بودجــه عمومــی دولــت تأمیــن خواهــد   

 .گردید

ط مناســب بــرای بهــره گــیری از خدمــات کارشناســان گــروه پزشــکی بــه عــنوان کارشناســان   تدویــن ضــواب-2

رســمی بهداشــتی  کــه گواهــی رســمی از وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی دریافــت داشــته و شــاغل 

 .وزارت بهداشت محسوب نمی شوند و وظیفه صدور تاییدیه فنی و بهداشتی اماکن را برعهده دارند

 .تعیین وضع موجود در زمینه سالمت و بیماری در جامعه مبتنی بر نظام اطالع رسانی مناسب ارزیابی و -3

 . شناخت قابلیت های بخش غیردولتی در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی-4

 تعـریف بسـته هـای خدمتـی مـورد نـیاز بـرای یـک جمعیـت تعـریف شـده در قالـب تکمیل پوشش خدمات                             -5

 .کلیه خانواده های شهری و روستاییبهداشتی اولیه برای 

 . تعیین تعرفه خدمات بهداشتی درمانی و محاسبه هزینه برای ارائه بسته های خدمتی تعریف شده-6

 تدویـن ضــوابط و دسـتورالعمل  هــای نحـوه ارائــه خدمـات توســط بخـش غیردولتــی و مشـارکت ایــن بخــش       -7

ــت تو    ــتای سیاس ــیابی، در راس ــرا و ارزش ــیری، اج ــمیم گ ــای    در تص ــی ه ــی، تعاون ــش خصوص ــش بخ ــعه نق س

بهداشــتی درمانــی، و ســایر واحدهــای غیردولتــی ارائــه دهــنده خدمــات بهداشــتی و درمانــی در مــیان مــدت و 

 .بلند مدت

 : سیاستهای تأمین امکانات برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شرح زیر خواهد بود-8

ــی   ⇐ ــن م ــت تأمی ــامالً توســط دول ــتاییان ک ــیز طــبق طــرح گســترش    بهداشــت روس شــود و توســعه آن ن

 .شبکه ها بعهده دولت خواهد بود

ــان مشــارکت بخــش      ⇐ ــر آن امک ــالوه ب ــود، و ع ــی ش ــه م ــت ارائ ــتاییان توســط دول ــرپایی روس ــان س  درم

 .خصوصی و تعاونی نیز در این زمینه ایجاد خواهد شد

 بعهــده دولــت بــوده  درمانــی شــهری موجــود– بهداشــت و درمــان ســرپایی شــهری در مراکــز بهداشــتی ⇐

ــا مشــارکت بخــش خصوصــی و تعاونــی خواهــد بــود  توســعه فعالیــتهای بخــش دولتــی . لکــن توســعه آن ب

 .منحصر به مناطقی خواهد بود که جاذبه  ای برای بخش خصوصی وجود ندارد



 ٥٤

 اسـتمرار تصـدی دولت در درمان بستری برای مناطق محروم وشهرهای کوچک، تشویق و ایجاد تسهیالت                  ⇐

 .خش غیردولتی جهت افزایش سهم این بخش در درمان بستری در شهرهای بزرگبرای ب

 تشــویق و ایجــاد تســهیالت بــرای توســعه مراکــز پارکلینیکــی و توانبخشــی از طــریق بخــش غیردولتــی  ⇐

 .باستثنای آزمایشگاههای رفرانس

ــ    -9 ــتی درمان ــات بهداش ــیابی خدم ــارت و ارزش ــایش، نظ ــرای پ ــی مناســب ب ــهای اجرای ــن روش ــرای  تعیی ی ب

 .ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در واحدهای موجود

 . تعریف خدمات پیشگیری قابل واگذاری به منظور بهره گیری از خدمات بخش خصوصی در شهرها-10

  تدوین روشهای اجرایی مناسب برای اجرای سیاست عدم تمرکز وتفویض اختیار به سطوح میانی و محیطی-11

 . با استفاده از تجارب سایر کشورهای جهان(BHN)داقل نیازهای انسانی  اجرای طرحهای تأمین ح-12

ــز بهداشــتی     -13 ــه مراک ــرای تاســیس مطــب و داروخان ــی – صــدور مجــوز ترغیــب بخــش خصوصــی ب  درمان

 .براساس سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ــه مدیریــت هــای محیطــی  -14  بــرای اجــاره دادن واحدهــای )شهرســتان هــا( کســب و ارائــه مجوزهــای الزم ب

 .فعال موجود به بخش خصوصی طبق ضوابط مشخص

 تشـویق تشـکیل گـروههای تعاونـی از پزشـکان جـوان و کارکـنان بهداشـتی و کمـک مالـی بـه آنهـا برای                             -15

ــال      ــا اداره واحدهــای فع ــربوط ی ــی م ــرای ایجــاد واحدهــای بهداشــتی و درمان ــیه ب ــردن ســرمایه اول ــراهم ک ف

 .ای بهداشتی و درمانی کشورموجود در شبکه ه

 درمانــی دولتــی در مناطقــی کــه امکــان فعالیــت بــرای بخــش  - خــودداری از ایجــاد واحدهــای بهداشــتی-16

ــرای بخــش خصوصــی وجــود     ــه ب ــرای مناطــی کــه جاذب خصوصــی وجــود دارد و ســوق دادن مــنابع دولتــی ب

 .ندارد

سـاختار کنونـی شـبکه به شبکه جامع          اتصـال واحدهـای بهداشـتی بـه بیمارسـتان هـا و نزدیکـتر سـاختن                   -17

 .با در نظر گرفتن نظام ارجاع و نظام بیمه همگانی



 ٥٥

بــا رعایــت اصــول مــندرج در ( گســترش کمــی واحدهــای پــیش بینــی شــده در طــرحهای هــر شهرســتان -18

، تــا بــا کــامل شــدن پوشــش جمعیتــی خدمــات، دسترســی کــل جامعــه بــه خدمــات بهداشــتی اولــیه  )3بــند 

 .تامین گردد

 .هبود استاندارد ساختمانی و تجهیزات واحدهای فعال موجود ب-19

 

  سیاست استراتژیک-2

 

  توجیه سیاست استراتژیک-2-1

ــورد     ــی در حــدی م ــات بهداشــتی و درمان ــی، توســعه خدم ــند رشــد و توســعه اقتصــادی و اجتماع در فرآی

کـه بـه نوعـی همـه افــراد     نظـر مـی باشـد کـه بـتواند کلـیه محرومیـتها و نارســایی هـای بهداشـتی و درمانـی را           

ــرار مــی  دهــد، برطــرف نمــاید   ــیماری ق ــیماریهای واگــیردار و  . جامعــه رادر معــرض خطــر ب ــترل و حــذف ب کن

غیرواگـیردار، بـا توجـه بـه بـار مالـی ناشـی از آنهـا، موجـب کـاهش هزیـنه هـای بهداشـتی و درمانـی جامعه و                                

 .ایجاد شرایط مناسب در فرآیند رشد و توسعه می گردد

کارآیـی و کیفیـت خدمـات در نظـام شـبکه هـای بهداشـتی و درمانـی موجـب افـزایش بهـره مندی                          افـزایش   

بـرای افـزایش سـطح رضـایت جامعـه عـالوه بـر ایجاد نظام                . و رضـایت جامعـه از خدمـات یـاد شـده مـی گـردد               

کــارآمد ارائــه خدمــات در نظــام موجــود شــبکه، ارتقــای کیفیــت خدمــات از طــریق بکارگــیری نــیروی انســانی 

ــار ــرار     ک ــه ق ــورد توج ــاید م ــات ب ــه خدم ــتمرار در ارائ ــی، و اس ــی و خدمات ــتاندارد تجهیزات ــبود اس آزموده و به

 .گیرد

 

کنـترل، ریشـه کنـی و حـذف بیماریهای واگیردار با قابلیت پیشگیری ،  پیشگیری و درمان
طح کیفیمناسـب بـیماریهای غیرواگیردار ،  بهره گیری از دانش بارکلی بیماریها ،  ارتقای س                

 خدمات بهداشتی و درمانی و جلب رضایت گیرندگان خدمات



 ٥٦

  اقدامات و راهکارهای اجرایی تحقق سیاست های استراتژیک-2-2

  وضع یا اصالح قوانین–الف 

 : تبصره

ــید و توزیــع مــواد خوراکــی ، آشــامیدنی ، آرایشــی و بهداشــتی و    ــیه مراکــز تول همچنیــن مراکــزی کــه در کل

زمیــنه هــای فــوق خدماتــی را ارائــه مــی نمایــند موظفــند ضــمن رعایــت ضــوابط بهداشــتی کــه از طــرف وزارت 

بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و دسـتگاههای ذیـربط اعـالم مـی گـردد نسـبت بـه اخذ تاییدیه ادواری از                            

 حســب مــورد از طــرف دســتگاههای کــه صــالحیت آنهــا) دولتــی و یــا غیردولتــی(افــراد حقیقــی و یــا حقوقــی 

وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشکی و         . سـابق الذکـر بـرای مـدت معیـن تایـید شـده اسـت اقـدام نمایـند                   

ــده،       ــید صــالحیت ش ــی تای ــی و حقوق ــراد حقیق ــات اف ــر خدم ــورد ب ــند حســب م ــربط موظف ــتگاههای ذی دس

ضــوع را بــه مــراجع قانونــی نظــارت مســتمر نمــاید و در صــورت مشــاهده تخلــف ضــمن رد صــالحیت آنهــا مو 

 .ارجاع نماید

آییــن نامــه ایــن مــاده مشــتمل بــر تعییــن واحدهــای تولــیدی، توزیعــی و خدماتــی مشــمول ایــن مــاده، تعییــن 

مقــاطع زمانــی اخــذ تایــیدیه بهداشــتی بــرای هــر یــک از مراکــز مــربوطه، تعییــن تعــرفه هــا، نحــوه بــرخورد بــا 

ــه دادگــا   ضــوابط تعییــن صــالحیت اشــخاص حقیقــی و حقوقــی  ه ،متخلفیــن اعــم از اخــذ جــرایم و معرفــی ب

ــانون توســط وزارت      ــن ق ــاه پــس از تصــویب ای ــثر ظــرف مــدت شــش م ــوارد حداک ــنده و ســایر م نظــارت کن

ــا همکــاری دســتگاه هــای ذیــربط تهــیه و بــه تصــویب هــیات وزیــران    بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ب

 .خواهد رسید

 

  اصالحات سازمانی و تشکیالتی–ب 

ردن سـاختار نظـام ارائـه خدمـات در کلـیه سـطوح براسـاس نظـام شـبکه جامع بنحوی که واحدهای                        همسـو کـ   

ــا مشــارکت مــردم و بخــش غیردولتــی خدمــات جــامع بهداشــتی، درمانــی و    اجرایــی قــادر باشــند همگــام و ب

 .توانبخشی را در اختیار کلیه اقشار جامعه قرار دهند

 



 ٥٧

  سیاستها و روشهای اجرایی–ج 

ــوا-1 ــن ض ــرگ توســط      تدوی ــت م ــیماریها  و عل ــزارش ب ــودن گ ــباری نم ــرای اج ــررات مناســب ب بط و مق

 پزشکان اعم از دولتی و غیردولتی

 . شناخت وضع موجود سالمت و بیماری در جامعه و تعیین بارناشی از بیماریها-2

 ســاماندهی نظــام جمــع آوری، ثبــت و گــزارش دهــی اطالعــات و بکارگــیری تمامــی تجــارب داخلــی و   -3

 ی و استفاده از تکنولوژی اطالعاتی مناسب برای تحقق این امرخارج

 . طراحی جامع و کامل برنامه ادغام بیماریهای غیرواگیردار با قابلیت پیشگیری، در نظام شبکه-4

 . تأمین نیازهای ضروری برنامه ادغام بیماریهای غیرواگیردار در هر یک از سطوح نظام شبکه-5

ــ -6 ــتخدام رس ــیری و اس ــا      بکارگ ــتان ب ــطح شهرس ــا س ــی ت ــتی درمان ــای بهداش ــبکه ه ــران در ش می مدی

 .رعایت شرایط احراز

 جایگزینـی خودروهـای فرسـوده نظـام بهداشـتی بـا بهـره گـیری از امکانـات ترابـری بخـش خصوصی در                          -7

 .ماموریتهای بهداشتی سراسر کشور

 . گسترش خدمات اولیه بهداشتی در روستاهای کشور-8

 ه بهداشتی در مناطق شهری و برای گروههای آسیب پذیر شهری گسترش خدمات اولی-9

 درمانــی کشــور از طــریق ایجــاد و یــا تکمــیل واحدهــای جدیــد،  – اصــالح ســاختار شــبکه بهداشــتی -10

ــتی و         ــامع بهداش ــبکه ج ــاد ش ــی در ایج ــش غیردولت ــارکت بخ ــب مش ــروری و جل ــای غیرض ــذف واحده ح

 .ده خدمات بهداشتی و درمانی با حجم خدماتدرمانی، و همسو نمودن نیروی انسانی ارائه دهن

ــی     -11 ــای درمان ــیوند دادن مناســب واحده ــات و پ ــه خدم ــطوح ارائ ــیه س ــاع در کل ــام ارج ــدازی نظ  راه ان

 .سرپایی و بستری و توانبخشی

ــان       -12 ــات درم ــیمه خدم ــداف ب ــق اه ــرای تحق ــتر مناســب ب ــاد بس ــت ایج ــی جه ــرنامه اجرای ــن ب  تدوی

 .درمانیهمگانی در مراکز بهداشتی و 

 جلـب همکـاری سـایر بخشـها در بـرنامه هـای پیشـگیری، کنـترل و مقابلـه بـا بـیماریهای غیرواگیردار                          -13

 .و بیماریهای شایع بومی و آسیبهای اجتماعی



 ٥٨

 . اجرای فعالیت های جدید بهداشتی از جمله مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون-14

ــات     -15 ــت خدم ــتمر کیفی ــبود مس ــای به ــته ه ــاد هس ــزاری     ایج ــتی و برگ ــای بهداش ــام واحده  در تم

 .دوره های آموزشی برای تمام رده ها

 تدویــن بــرنامه هــای عملیاتــی بــرای ارائــه خدمــات اولــیه بهداشــتی بــه کلــیه خــانواده هــای شــهری و  -16

 .روستایی در قالب شبکه های جامع بهداشتی و درمانی

ــازم   -17 ــایر س ــه توســط س ــی ک ــات بهداشــتی درمان ــردن خدم ــیمه   همســو ک ــی و ن ــای دولت انها و ارگانه

دولتــی ارائــه مــی شــود و اســتفاده از امکانــات بــالقوه موجــود در جهــت تکمــیل پوشــش نــیازهای بهداشــتی و   

 .درمانی جامعه

 تأمیــن حمایــت دولــت بــرای هماهنگــی بیــن بخشــی در اجــرای فعالیــتهای بهداشــتی از طــریق فعــال -18

ــا بهداشــت در آن کــردن شــورای عالــی بهداشــت و ادغــام ســایر شــوراه  موضــوع مصــوبه شــماره (ای مرتــبط ب

 ). هیات وزیران20/4/1360 مورخ 17076

 جلـب مشـارکت بخــش غیردولتـی و نهادهــای عمومـی غیردولتــی بـرای ایجــاد و تکمـیل، راه انــدازی و       -19

ــت،درمان و        ــتهای وزارت بهداش ــاس سیاس ــی براس ــتی و درمان ــات بهداش ــنده خدم ــه کن ــای ارائ اداره واحده

 . پزشکیآموزش

ــناطق         -20 ــی م ــی بوم ــای کاردان ــته ه ــبان رش ــیل داوطل ــه تحص ــرای ادام ــب ب ــهیالت مناس ــاد تس  ایج

 .روستایی در دوره های شبانه

ــتی      -21 ــز بهداش ــت مراک ــای زیس ــن واحده ــت تأمی ــهیالت الزم در جه ــاد تس ــتایی  – ایج ــی روس  درمان

 .ناطق روستاییکشور بعنوان یکی ازعوامل جذب نیروی انسانی پزشکی برای اشتغال در م

 تدویـن روشـهای اجرایـی مناسـب بـرای توسـعه همکـاری و مشـارکت بیـن بخشـی در تعییـن ضوابط                          -22

و مقـررات بهداشـتی سـاختمان سـازی مجـتمع هـای مسـکونی و بـرج هـا، تعییـن اسـتاندارد ماشـین  های پخت                             

یع مواد شیمیایی و نـان، بسـته بـندی و توزیـع مـواد غذایـی، وسـایل حفاظـت فـردی، ایمنـی حمـل و نقـل، توز                    

ســموم، مقــرارت بهداشــتی اماکــن عمومــی، احــداث مــدارس، بیمارســتانها و واحدهــای بهداشــتی و درمانــی، و  

 .مقررات بهداشتی در طرح های هادی و جامع شهرها



 ٥٩

 فــراهم آوردن امکــان ارائــه خدمــات آمــوزش بهداشــت، مشــاوره، ایمنســازی، خدمــات تنظــیم خــانواده -23

ا و پلـی کلینـیک هـای تخصصـی بـا اسـتفاده از پرسـنل درمانـی موجـود بـه عنوان اقدامی                         در کلـیه بیمارسـتانه    

 .در جهت اجرای سیاست اولویت بهداشت

 بازنگــری در مــتون درســی رشــته هــای پزشــکی و پیراپزشــکی بمــنظور تقویــت جنــبه هــای پیشــگیری -24

ــر      ــت ب ــن تقوی ــربوط، و همچنی ــی م ــب درس ــی در کت ــیبهای اجتماع ــیماریها و آس ــازآموزی و  از ب ــای ب نامه ه

 .نوآموزی کارکنان بهداشتی و درمانی کشور

 . تاکید بر آموزش همگانی جامعه با مشارکت و بهره گیری از خدمات سایر بخشها-25

ــت از      -26 ــرنامه مراقب ــرای ب ــنابع الزم ب ــن م ــیار گرفت ــرای در اخت ــای ب ــتورالعمل  ه ــوابط و دس ــن ض  تدوی

 (I.F.A)ای عمل بیماریها و اجرای برنامه اطالعات بر

 . جلب همکاری بخش غیردولتی در ارائه فعالیتهای پیشگیری-27

 رفــع مشــکالت و کمــبودهای عمــده در اجــرای بــرنامه هــای مــبارزه بــا بــیماریهای واگــیردار،           -28

غیرواگـیردار، بـازپدید و نوپدیـد مانـند ایـدز، سـل ماالریـا، بـیماریها مشـترک انسـان و حـیوان، بیماریهای قابل                          

ری بــا واکســن، بــیماریهای روده ای، انگلــی و انــواع هپاتیــت، بــیماریهای قلبــی و عروقــی، دیابــت، انــواع پیشــگی

 . روانی، سوانح و حوادث، ژنتیک، سرطانها–سوء تغذیه، بیماریهای عصبی 

 . تدوین برنامه عملیاتی مناسب برای مقابله با بیماریهای شایع-29

ــا بــیماریهای شــایع در قلمــرو تحــت   حســاس کــردن مدیــران بــه لــزوم پرداختــن  -30 جــدی در مقابلــه ب

 .مدیریت خویش

 . تامین مناسب برای بهبود استاندارد تجهیزاتی و ساختمانی واحدهای بهداشتی و درمانی-31

 شــناخت نــیازهای درمانــی مــردم و طراحــی سیســتم کنــترل و نظــارت بــر امــور آزمایشــگاه هــا جهــت -32

 .ارتقای کیفیت درمانی

 .، اصالح و تدوین وظایف فنی آزمایشگاه های رفرانس در استانها بازنگری-33

 تدویــن روشــهای اجرایــی و ایجــاد تســهیالت الزم بــرای نظــارت بــر امــور آزمایشــگاه هــای تشــخیص   -34

 .طبی در استانها



 ٦٠

ــتهای آزمایشــگاه هــای مرکــزی  -35 ــرانس( توســعه فعالی ــور  ) رف ــر نظــر اداره ام ــررات الزم زی ــن مق و تدوی

 . های استانآزمایشگاه

ــه     -36 ــی آن ب ــترل کیف ــی و کن ــور آزمایشــگاه هــای تشــخیص طب ــر ام ــرای نظــارت ب  ایجــاد تســهیالت ب

 .منظور حصول اطمینان از صحت نتایج آزمایش ها در جهت ارتقای کیفیت درمان

ــهای       -37 ــن روش ــی و تدوی ــخیص طب ــای تش ــگاه ه ــوص آزمایش ــی در خص ــتانداردهای درمان ــریف اس  تع

 . این استانداردهااجرایی برای نیل به

 . کنترل کیفی فرآورده های آزمایشگاهی اعم از تولیدی و وارداتی براساس موازین علمی-38

 

  سیاست استراتژیک-3
 

  توجیه سیاست استراتژیک-3-1

بـه طور  ) و کـاهش بـار کلـی بـیماریها    (تأمیـن سـالمت عمومـی و کـاهش هزیـنه  هـای بهداشـتی و درمانـی                   

کلــیه امکانــات موجــود در جامعــه و از طــریق جلــب حمایــت بخــش هــای اقتصــادی و عمــده بــا بهــره گــیری از 

اهـم موضـوعات قـابل طـرح در ارتقـای سـالمتی جامعـه کـه باید توسط              . اجتماعـی کشـور امکانـپذیر مـی باشـد         

سـایر بخـش هـا مـورد تأکـید قـرار گـیرد، بـه طـور کلـی در حـوزه هـای مربوط به محیط زیست، بهبود تغذیه و                                

لـذا بـرای حصـول توسـعه اقتصادی و اجتماعی و رفع             .  یـا کیفیـت زندگـی طـبقه بـندی مـی شـود              بهـبود شـیوه   

ــی،     ــنابع مل ــنه ســازی م ــیماریها، و بهی ــار ب ــاهش ب ــه، ک ــی در جامع ــای بهداشــتی و درمان  توســعه محرومیــت ه

 .همکاریهای بین بخشی ضروری می باشد

 

  اقدامات و راهکارهای اجرایی تحقق سیاست استراتژیک-3-2

  وضع یا اصالح قوانین–ف ال

تقویـت و توسـعه همکاریهای بین بخشی با تاکید بر حوزه های مربوط به محیط زیست، تغذیه و
 شیوه های زندگی و کیفیت آن
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 .نیاز به اصالح و وضع قوانین جدید ندارد

 

  اصالحات سازمانی و تشکیالتی–ب 

اصـالح سـازمانی بـه مـنظور ایجـاد هماهنگـی، حـذف فعالیـت هـای مـوازی و تعییـن مسـؤولیت ها و وظایف                       

ــ    ــیری مناســب امکان ــه دســتگاههای دولتــی و ســازمان هــای عمومــی غیردولتــی و بکارگ ــله ب ــنابع محو ات و م

 .موجود مردمی و بخش دولتی غیروابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  سیاستها و روشهای اجرایی–ج 

 هــیات وزیــران 20/4/60-17706 فعــال کــردن شــورای عالــی بهداشــت کشــور موضــوع مصــوبه شــماره  -1

ی بیــن بخشــی از طــریق شــورای و ادغــام ســایر شــوراهای مرتــبط بــا بهداشــت در آن و نــیز تقویــت همکاریهــا

ایجـاد همکــاری نــزدیک بیـن شــوراهای بهداشــت اسـتان، شهرســتان و بخــش    (بهداشـت اســتان، و شهرســتان،  

 ).با شوراهای اسالمی شهر و روستا

 . تعیین اولویتهای بهداشتی و درمانی به تفکیک مناطق مختلف کشور-2

 .وسعه و بالعکس تعیین انتظار بخش بهداشت و درمان از سایر بخشهای ت-3

ــظ و      -4 ــن ،  حف ــت تامی ــی در جه ــادی و اجتماع ــهای اقتص ــیه بخش ــایف کل ــدود وظ ــردن ح  مشــخص ک

ارتقــاط ســالمت جامعــه و تدویــن سیاســتهای اجرایــی در ســایر بخشــها بــه مــنظور تأمیــن شــرایط الزم بــرای  

 .حفظ محیط زیست، بهبود تغذیه و بهبود شیوه های زندگی

مکانــات موجــود اعــم از مـنابع دولتــی، غیردولتــی، بیــن المللــی و مردمــی در   تجهـیز و بکارگــیری کلــیه ا -5

 .جهت تامین سالمت جامعه

ــا مســائل بخــش   -6  افــزایش آگاهــی کارکــنان شــاغل در ســایر بخشــهای اقتصــادی و اجتماعــی مرتــبط ب

بهداشــت و درمــان در زمیــنه راههــای بهــبود وضــعیت ســالمت جامعــه و تعییــن وظــیفه آنــان در قــبال ایــن   

 .وضوعم

 تدویـن و اجـرای پـروژه هـای بیـن بخشـی مانـند پـروژه هـای شـهر سـالم، روستای سالم و تأمین حداقل                      -7

 .نیازهای اولیه
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ــایر      -8 ــتانها و س ــوز بیمارس ــه س ــتم زبال ــالح سیس ــالب و اص ــفیه فاض ــای تص ــروژه ه ــرای پ ــن و اج  تدوی

 .واحدهای آالینده محیط زیست برای جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی

در کارگاههــا ) مســوول در امــور بهداشــت حــرفه  ای و بهداشــت محــیط کــار( ایجــاد واحدهــای بهداشــتی -9

 ).و کارخانجات

 

  سیاست استراتژیک-4

 

  توجیه سیاست استراتژیک-4-1

بـا توجـه بــه گسـترش خدمـات و افــزایش پوشـش مراقبـت هــای اولـیه بهداشـتی بــرای جمعیـت روســتایی          

ســعه در حــد نســبتاً مناســب، و بــا تأکــید بــر اســتمرار ایــن مراقبــتها در آیــنده، طــی بــرنامه هــای اول و دوم تو

بــرای پــایداری توســعه بخــش توجــه بــه تجهــیز مــنابع و امکانــات بــرای تأمیــن خدمــات اولــیه بهداشــتی در   

مـناطق شـهری، بـا توجـه بـه جمعیـت محـروم سـاکن در حاشـیه شـهرها و در بافـت شـهری، از ضـرورت ویژه                 

 .دبرخوردار می باش

  اقدامات و راهکارهای اجرایی تحقق سیاست استراتژیک-4-2

  وضع یا اصالح قوانین–الف 

 .قانون مورد نیاز پیشنهاد شده است) 1(در تبصره پیشنهادی سیاست استراتژیک 

  اصالح سازمانی یا تشکیالتی–ب 

دهای اجرایی  همسـو کـردن تشـکیالت و سـاختار نظـام ارائـه خدمـات در کلـیه سـطوح بـه نحـوی کـه واح                          

قــادر باشــند همگــام و بــا مشــارکت مــردم و بخــش غیردولتــی، خدمــات جــامع بهداشــتی، درمانــی، توانبخشــی 

 .را در قالب شبکه جامع به سهولت در اختیار اقشار جامعه قرار دهند

 

تأکـید بـر بـرخورداری جمعیـت سـاکن در مـناطق شهری با اولویت بهره مندی گروههای
 م جامعه از مراقبت های بهداشتیآسیب پذیر و محرو
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  سیاستها و روشهای اجرایی–ج 

هری در مناطق حاشیه شهرها و در  درمانی ش– اسـتمرار بـرنامه  هـای اجرایـی برای تکمیل مراکز بهداشتی            -1

 .شهرهایی که بخش غیردولتی فعال نیست براساس طرح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی

 تعییــن روش اجرایــی کــارا بــرای شــناخت و پوشــش بهداشــتی و درمانــی گــروههای در معــرض خطــر   -2

ن، خــانواده هــای کــم درآمــد، مانــند بــیماران، از کــار افــتادگان، ســالخوردگان، افــراد بــی سرپرســت، بازنشســتگا

افـرادی کـه شـغل خـود را از دسـت داده انـد، افـرادی کـه ناتوانـی جسـمی، ذهنـی و روانـی دارنـد، پناهندگان،                               

ســکنه مــناطق محــروم کشــور، حاشــیه شــهرها و مــناطق شــهری فــاقد دسترســی بــه مراقبــتهای بهداشــتی و  

 .سایر اقشار آسیب پذیر جامعه

 .وضعیت سالمت و بیماری گروه در معرض خطر باالخص زنان و کودکان تعیین شاخصهای بهداشتی و -3

 تعییــن روشــهای اجرایــی مناســب بــرای ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــه شــکل فعــال بــه گــروه  -4

ــوق   ــر ف ــع، توانبخشــی، پیگــیری و ثبــت و    (آســیب پذی ــان مناســب و بموق شــامل غربالگــری، پیشــگیری، درم

 ).گزارش دهی بیماریها

 . مزایای بیمه ای برای کلیه اقشار آسیب پذیر شمول-5

 تهـیه دسـتورالعمل هـای اجرایـی بـرای تأمیـن مشـارکت شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا در تشخیص                          -6

 .نیاز، اولویت بندی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی خدمات بهداشتی درمانی
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  سیاست استراتژیک- 5

 

 

  توجیه سیاست استراتژیک-5-1

 افزایش بهره مندی افراد جامعه از امکانات موجود و رفع مشکالت اقتصادی ناشی از بیکاری و کمی                  بـه مـنظور   

درآمدهـا، ایجـاد محدودیـت در رشد جمعیت ضرورت داشته، و سیاست تحدید موالید از جمله سیاست های حائز                    

 .ی آن داشته باشداهمیتی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند نقش موثری در اجرا

 

  اقدامات و راهکارهای اجرایی تحقق سیاست استراتژیک-5-2

  وضع یا اصالح قوانین–الف 

اسـتمرار و اجرای قوانین و مقرراتی که مانع از تشویق رشد جمعیت گردیده و عملیات اجرایی وزارت بهداشت،     

 .اینددرمان و آموزش پزشکی را در زمینه سیاست تحدید موالید تقویت می نم

 

  اصالحات سازمانی و تشکیالتی–ب 

 .اصالحات سازمانی و تشکیالتی مطابق با برنامه کلی کمیته اصالح ساختار و تشکیالت خواهد بود

 

  سیاستها و روشهای اجرایی–ج 

  تدوین برنامه های اجرایی برای تشویق و ایجاد انگیزه در مردم در زمینه اجرای سیاست تحدید موالید-1

 .مکاری و مشارکت سایر بخشها نسبت به تعیین سیاست های جمعیتی کشور اقدام خواهد شد با ه-2

 بـه منظور تعادل بین منابع موجود و میزان رشد جمعیت، حفظ سالمت مادران و نوزادان و همچنین غلبه                    -3

ری جمعیتی  بـر مشـکالت اقتصادی موجود و تضمین رشد اقتصادی، اجتماعی و رفاهی بیشتر در آینده سیاستگذا                

 :کشور باید روی چند اصل عمده تاکید کند 

 . کاهش نرخ زاد  و ولد و مرگ مادران و نوزادان⇐

استمرار سیاست تحدید موالید
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  کم کردن بارداری های سنین پایین تر از هجده سال و پیشگیری از حاملگی های ناخواسته؛⇐

  اصالح موقعیت اجتماعی زنان و تواناسازی آنان در فرایند توسعه کشور؛⇐

 .ری بیشتر در زمینه آموزش و پرورش عمومی برای مشارکت در سیاستهای تحدید موالید سرمایه گذا⇐

  تشویق روستاییان به اقامت در روستا از طریق فراهم آوردن امکانات زیستی و رفاهی در روستاها؛⇐

 . استمرار تامین منابع مالی برای ارائه رایگان خدمات تنظیم خانواده از طریق واحدهای دولتی-4

 . حمایت بیمه های خدمات درمانی در ارائه برخی از خدمات تنظیم خانواده و بهداشت باروری-5

 تدویـن برنامه ها و اجرای فعالیتهایی که باعث تحکیم خانواده می شود مانند تأکید بر ارزشها و نقش اعضای                     -6

 .خانواده در تحکیم ارتباطات

 .ران و سیاستگذاران در زمینه بهبود کیفی روشهای زندگی تدوین روشهای اجرایی برای افزایش آگاهی مدی-7

 گسـترش آمـوزش بـرنامه هـای کنـترل جمعیـت و بهداشت باروری در دبیرستانها با رعایت کامل شئونات                      -8

 .اسالمی ، فرهنگ حاکم بر جامعه و با جلب همکاری انجمنهای اولیاء و مربیان

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت آموزش و پرورش،           اجـرای دقـیق قـانون تنظـیم خانواده بویژه میان           -9

 .وزارت آموزش عالی، رسانه های گروهی و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

 بـرنامه ریـزی بـرای بهـبود کیفیهـت خدمات تنظیم خانواد و استاندارد کردن خدمات متناسب با شرایط                     -10

 .اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه

 .مودن کالسهای مشاوره قبل از ازدواج کارآمد ن-11

 جلـب مشـارکت روحانـیون، معلمـان و رسـانه های گروهی در زمینه تشویق مردم به استفاده از روشهای                      -12

 .مطمئن پیشگیری از بارداری و کنترل جمعیت

 جلـب مشـارکت بخـش خصوصـی، تعاونی و خیریه به ارائه خدمات تنظیم خانواده، و تقویت نظام شبکه                     -13

 .هداشت و درمان کشور در ارائه خدمات جامع بهداشت باروریب

 . جلب مشارکت مردان در برنامه های بهداشت خانواده بخصوص تنظیم خانواده-14

 تهـیه برنامه های عملیاتی مرتبط با کنترل جمعیت توسط کلیه سازمانها، وزارتخانه ها و ارگانهای دولتی و                   -15

 .در راستای تأمین سالمت جامعهتعیین سهم آنان بصورت هماهنگ و 
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 بکارگیری سیاست های اجرایی مناسب در مورد برنامه های بهداشت باروری مرتبط با جوانان و نوجوانان و                  -16

و سپردن مسوولیت برنامه بهداشت جوانان مدرسه ) براساس مصوبه وزارت کشور(فعال کردن شورای دانش آموزی  

 .دات فرهنگی مذهبیبه این شورا با حفظ شئونات و اعتقا

 ایجـاد هماهنگـی و همکـاری با سازمانهای غیردولتی و بین المللی برای تعیین سیاستها و راهکارهایی که                 -17

بـتواند مشـکالت گروه آسیب پذیر جامعه مانند پناهندگان، افراد بی بضاعت، بی سرپرست و ساکنان مناطق محروم                   

ن چـند استان محروم با یکدیگر مناطق کشور در زمینه   کشـور را برطـرف نمـوده و همچنیـن تفـاوت فـاحش بیـ               

 .شاخص های توسعه و جمعیت را مرتفع سازد

 . تقویت تحقیقات کاربردی به منظور حمایت از سیاستها و برنامه های جمعیتی-18

 . بهبود نظام مدیریت اطالعات در ابعاد مختلف برنامه های جمعیتی-19

 

  سیاست استراتژیک-6

 یاست استراتژیک توجیه س-6-1

بـا توجـه بـه ضـرورت تأمیـن انـواع خدمـات درمانی برای تمامی افراد جامعه به گونه  ای قانونمند، و همچنین                          

اعـم از تخت های بستری، تجهیزات بیمارستانی و نیروی انسانی           (ضـرورت افـزایش بهـره وری از امکانـات موجـود             

. است های استراتژیک بخش محسوب می گردد      ، اجـرای سـازوکار سـطح بـندی خدمـات درمانی از سی             )متخصـص 

سـطح بـندی خدمـات درمانـی همچنیـن راهکارهـای اساسی را برای توسعه آینده این خدمات و سرمایه گذاریها،                      

 .ارتقای کیفیت و بطور کلی تأمین عدالت اجتماعی فراهم می نماید

 

  اقدامات و راهکارهای اجرایی تحقق سیاست استراتژیک-6-2

  اصالح قوانین وضع یا–الف 

اجرای سطح بندی خدمات درمانی و تامین و توزیع منابع فیزیکی و انسانی در بخش دولتی، 
 تعاونی و خصوصی برمبنای آن
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بـه مـنظور تأمیـن و توزیـع مـتعادل خدمـات درمـان بسـتری متناسـب بـا نیاز در نقاط مختلف کشور                         : تبصـره 

بـــا در نظـــر گرفتـــن عـــامل مهـــم قـــابل دســـترس بـــودن خدمـــات بـــرای آحـــاد مـــردم و جلوگـــیری از  

ف و ســرمایه گذاریهــای خــارج از حــد نــیاز، ســطح  بــندی خدمــات درمــان بســتری حســب تخصــص هــای مخــتل

هــرگونه احــداث، ایجــاد، توســعه و تجهــیز . محلهــای اســتقرار آن بــه تفکــیک شهرســتان صــورت خواهدگرفــت

ــی       ــات درمان ــه خدم ــیروی انســانی جهــت ارائ ــن اختصــاص ن ــان بســتری کشــور و همچنی ــای درم ــت   ه ظرفی

ــود   ــندی خدمــات درمانــی کشــور خواهــد ب ــندی خدمــات  . مطــابق ســطح ب ــرنامه اجرایــی ســطح ب ضــوابط و ب

ــا ــدت   درم ــرف م ــثر ظ ــور حداک ــتری کش ــترکاً توســط وزارت    6ن بس ــانون مش ــن ق ــاریخ تصــویب ای ــاه از ت  م

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســازمان  و بــرنامه و بودجــه تهــیه و بــه تصــویب هــیات وزیــران خواهــد 

 .رسید

ــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف    - ــات، وزارت بهداشــت، درم ــندی خدم  در راســتای تحقــق اهــداف ســطح ب

ــت د ــتری و       اس ــان بس ــود درم ــای موج ــت ه ــیق ظرفی ــت تطب ــعه جه ــوم توس ــاله س ــنج س ــرنامه پ ــول ب ر ط

ســاماندهی اورژانــس کشــور هماهــنگ بــا ســطح بــندی خدمــات نســبت بــه رفــع کمــبودها و تعدیــل امکانــات   

درمانــی مــازاد، اعــم از پرســنل، و تجهــیزات و جایگزینــی واحدهــای درمانــی فرســوده و غیراســتاندارد اقدامــات 

 . انجام دهدالزم را

 در تطبــیق ظرفیــت هــای مناســب و مــورد نــیاز بــا ظرفیــت هــای موجــود، کــل امکانــات درمــان بســتری   -

ــا و شــرکتهای     ــی، بانکه ــان و آمــوزش پزشــکی و ســازمان تأمیــن اجتماع کشــور اعــم از وزارت بهداشــت، درم

ز مالکیت و   دولتـی، نـیروهای مسـلح، خـیریه و خصوصـی و سـایر مـوارد بـه صـورت یـک مجموعـه صرف نظر ا                          

 .مدیریت آنها منظور خواهد شد

 ایجـاد و احـداث هـر گونـه واحـد درمانـی توسـط وزارتخانـه هـا، موسسـات، سـازمانها، موسسات و                          - 2تبصـره   

نهادهـای عمومـی غیردولتـی، شـرکتهای دولتـی و موسسـات و شـرکتهایی کـه شـمول قـانون بـر آنهـا مستلزم                           

ــ     ــت، درم ــتثنای وزارت بهداش ــه اس ــت ب ــام اس ــر ن ــازی   ذک ــکن و شهرس ــکی و وزارت مس ــوز پزش در (ان و آم

در مواردیکــه ایجــاد و احــداث . ممــنوع مــی باشــد) ایــن قــانون اجــازه داده شــده اســت) 1(مواردیکــه در مــاده 
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ــید وزارت بهداشــت ، درمــان و آمــوزش پزشــکی     ــا تای واحدهــای درمانــی توســط دســتگاههای ســابق الذکــر ب

 .ات وزیران امکانپذیر خواهد بودضروری تشخیص داده می شود، با تصویب هی

ــرداری و اســتفاده عمــوم از واحدهــای درمانــی موجــود و     ــر نحــوه بهــر ه ب آییــن نامــه ایــن مــاده، مشــتمل ب

همچنیـن ضـوابط و نحـوه واگـذاری واحدهـا و تعییـن تکلـیف کارکـنان واحدهایـی کـه واگـذاری مـی گردد بنا                            

ــه پیشــنهاد مشــترک وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پز  ــه تصــویب  ب ــرنامه و بودجــه ب شــکی و ســازمان ب

 .هیات وزیران خواهد رسید

 

  اصالحات سازمانی و تشکیالتی–ب 

سـاختار و تشـکیالت مـربوط بـه خدمـات درمانـی بسـتری در راسـتای اجـرای سـطح بـندی خدمات بنحوی                          

 :تنظیم خواهد شد که پاسخگوی عوامل زیر باشد

 .سطح تقسیم بندی خدمات درمانی بستری در شش -1

 . مکان یابی و استقرار سطوح ششگانه خدمات درمانی بستری-2

 تعییـن ظرفیـت مناسـب و مـورد نـیاز خدمـات بسـتری بـرای هـر یـک از نقـاط کشـور برمبنای استقرار                       -3

 .سطوح ششگانه خدمات درمانی بستری

 . شناسایی و تقسیم بندی بیمارستان ها و برمبنای سطوح ششگانه-4

م از فضـا، نـیروی انسـانی، تجهـیزات و ملـزومات برمبـنای سـطوح ششـگانه خدمات                     توزیـع امکانـات اعـ      -5

 .درمانی

 :جزئیات اصالحات سازمانی و تشکیالتی به شرح ذیل می باشد 

  تقسیم بندی خدمات درمانی بستری در سطوح ششگانه-

بندی  نـوع تقسـیم      6مراکـز درمانـی بسـتری کشـور بـا توجـه بـه سـطوح خدمتـی کـه ارائـه مـی دهـند بـه                             

) الزم بـه یـادآوری اسـت کـه در یـک بیمارسـتان ممکـن اسـت چندیـن سـطح خدمتـی ارائه شود                         . (مـی شـوند   

 :این مراکز به قرار ذیل خواهند بود

  درمان بستری-1



 ٦٩

  بیمارستان شهرستان-2

  بیمارستان ناحیه-3

  بیمارستان منطقه-4

  بیمارستان قطبی-5

  بیمارستان کشوری-6

 شـهر مرکـزی هـر شهرسـتان قـابل دسـترس ترین محل برای جمعیت شهرستان                  بـا توجـه بـه ایـنکه اصـوالً         

ــا شــاخص هــای تعــریف شــده بــرای جمعیــت آن شهرســتان    اســت، امکانــات درمانــی بســتری کــه متناســب ب

محاســبه مــی شــود  در مرکــز شهرســتان مســتقر خواهــد شــد و کلــیه شــهرها و بخــش هــای تابعــه از امکانــات  

ر مــواردی کــه شــهری از توابــع یــک شهرســتان از شــهر مرکــزی آن از نظــر  د. مــزبور اســتفاده خواهــند کــرد

 هزار نفر   50 کیلومـتر و از نظـر زمانـی بـیش از یـک سـاعت فاصـله، یـا جمعیتـی بـیش از                          50مکانـی بـیش از      

ــه ترتیبــی کــه در طــرح خواهــد آمــد، در     ــات درمانــی بســتری آن شهرســتان ب داشــته باشــد، بخشــی از امکان

 .د شدشهر مذکور مستقر خواه

 : مکان یابی و استقرار سطوح ششگانه خدمات درمانی-

ــرای ســطح خدمتــی     ــالقوه و مناســب آن شــهر ب ــوان ب ســطوح ششــگانه در شــهرهای مخــتلف برحســب ت

 .مورد نظر استقرار خواهند یافت

بدیــن مــنظور براســاس شاخصــهای جمعیــت، بیماردهــی بســتری، متوســط مــدت اقامــت و درصــد اشــغال  

خصصـهای مـورد نـیاز در هـر واحـد جمعیتـی بـرای کلـیه شهرستانهای کشور محاسبه                    تخـت، تعـداد تخـت و ت       

 .شده است، که به تفصیل در کتاب نظام درمان بستری و تخصصی کشور ارائه می شود

 تعییــن ظرفیــتهای مناســب و موردنــیاز خدمــات بســتری بــرای هــر یــک از نقــاط کشــور برمبــنای اســتقرار   -

 یسطوح ششگانه خدمات درمانی بستر

بـرای کـل کشـور و توزیـع متعادل آن در سطوح             ) تخـت مـور نـیاز     (تعییـن ظرفیـت جهـت درمـان بسـتری           

مخــتلف درمــان و در نقــاط مخــتلف کشــور بــه نحــوی کــه بــتواند بــرای تامیــن نــیازها کــامالً کفایــت کــند و در 
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ــی      ــوام نباشــد، ن ــی ثمــر ت ــنه هــای جــاری ب ــیاز و هزی ــا ســرمایه گذاریهــای خــارج از حــد ن ــه عیــن حــال ب از ب

 :برنامه ریزی دقیقی دارد که در آن عوامل زیر باید منظر باشند

  تقسیمات کشوری-1

  جمعیت ، رشد جمعیت و حرکات جمعیتی-2

 . موقعیت جغرافیایی ، راه و ارتباطات و روند حرکت مردم-3

 . فاصله مردم تا اولین سطح مرکز ارائه خدمات-4

 .تری و تخصصی هستند شیوع بیماریهایی که نیازمند خدمات بس-5

 . متوسط ایام بستری بیماریهای شایع در منطقه-6

 . میزان پیچیدگی خدمات از نظر مهارت نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز-7

 . فرهنگ، مذهب و ارتباطات بین مردم-8

  فوریت خدمات مختلف تخصصی-9

 . توجه به امکانات موجود-10

 . درآمد سرانه-11

 . آموزش پزشکی-12

 . درصد اشغال تخت-13

 . تعیین حداقل تعداد تخت مورد نیاز برای ایجاد بخش در هر تخصص-14

 

  شناسایی و تقسیم بندی بیمارستانها برحسب سطوح خدمات درمانی-

 سطح تقسیم   6خدمـات درمانـی متناسـب بـا سـه عـامل شـیوع، فوریـت و درجـه تخصصـی مـورد نـیاز بـه                            

 .خواهد شد

 در ایـن سـطح فقـط خدمـات درمانـی کـه از نظـر حیاتی فوری می باشند و                      :) درمـان بسـتری    (1سـطح   

ــکان        ــد، و پزش ــد ش ــه خواه ــیم ارائ ــی مق ــکان عموم ــط پزش ــتند توس ــی هس ــریع درمان ــات س ــند اقدام نیازم
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متخصـص داخلـی، اطفـال، جراحـی و زنـان بصـورت ادواری در ایـن مراکـز ارائـه خدمـات خواهـند نمود، ضمناً                           

 .ل فوری بیماران اورژانس به سطوح باالتر ارجاع در نظر گرفته خواهد شدتسهیالت الزم جهت انتقا

ــطح  ــتان (2س ــی،    ) :شهرس ــار تخصــص اصــلی داخل ــه چه ــربوط ب ــی م ــات درمان ــن ســطح خدم  در ای

، اورژانــس حداکــثر دو رشــه )بــه همــراه بخــش کودکــان(جراحــی عمومــی، زنــان و زایمــان، کودکــان، نــوزادان 

 .اردهی منطقه و طبق معیارهایی سطح بندی ارائه خواهد شدتخصصی دیگر بنا بر میزان بیم

الزم بذکـر اسـت کـه بـه جهـت اهمیـت مراقبـتهای ویـژه، یـک تخـت مراقبـت ویژه در هر یک از بخشهای                             

 .داخلی و جراحی برای این منظور در نظر گرفته خواهد شد

دی از رشته های     ، تعـدا   2 در ایـن سـطح عـالوه بـر تخصصـهای ذکـر شـده در سـطح                    ) :ناحـیه  (3سـطح   

ــر          ــرای ه ــی ب ــته تخصص ــر رش ــتانی در ه ــوری و اس ــی کش ــهای بیمارده ــاس شاخص ــر براس ــی دیگ تخصص

 .شهرستان محاسبه ودر نظر گرفته خواهد شد

در ایــن ســطح کلــیه تخصصــهای رایــج در کشــور براســاس جمعیــت تحــت پوشــش ) : مــنطقه (4ســطح 

عمدتـاُ ایـن سـطح در کلیه مراکز         .  شـد  شهرسـتان مـورد نظـر و شاخصـهای کشـوری و اسـتانی عرضـه خواهـد                 

در ایـن سـطح رشـته هـای فـوق تخصصی نیز که بیماردهی حدنصاب را                 . اسـتانهای کشـور قـابل ارائـه مـی باشـد           

 .در منطقه تحت پوشش داشته باشند ارائه خواهد شد

 . در این سطح کلیه تخصصها و فوق تخصصهای رایج در کشور در نظر گرفته خواهد شد) :قطب (5سطح 

مراکز قطب عبارت خواهند بود از تهران، تبریز،مشهد، اصفهان، شیراز، کرمانشاه و اهواز، این مراکز مسوول ارائه 

 .خدمات به جمعیت تحت پوشش استان مربوط به استانهای مجاور خواهند بود

.  در ایـن سـطح رشـته هـای فـوق تخصصـی منحصـربفرد در کشـور ارائه خواهد شد                     ) :کشـوری  (6سـطح   

 ).لزاماً منحصر به تهران نمی باشندکه ا(

 

  سیاست ها و روشهای اجرایی–ج 

 درمانــی و – تدویــن روشــهای اجرایــی الزم بــرای برقــراری ارتــباط مطلــوب بیــن شــبکه هــای بهداشــتی -1

 .خدمات درمان تخصصی و بستری در نظام سطح بندی خدمات
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 . با نظام سطح بندی خدمات بازنگری در سیاستهای تامین و توزیع نیروی انسانی متناسب-2

 ارزیابــی و بازنگــری سیاســت ادغــام دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی و ســازمان هــای  مــنطقه ای بهداشــت و -3

 درمان

 . تأمین و توزیع امکانات فیزیکی و تجهیزات پزشکی در قالب نظام سطح بندی خدمات-4

نــی بــه مــنظور اجــرا و ارزیابــی  ســاماندهی نظــام جمــع آوری، ثبــت و گــزارش اطالعــات بهداشــتی ودرما-5

 .مستمر نظام سطح بندی خدمات

ــات ســرمایه گــذاری در راســتای    -6 ــی و امکان ــنابع مال ــرای توســعه م ــی مناســب ب ــن روشــهای اجرای  تدوی

 .جلب مشارکت بخشهای غیردولتی متناسب با نظام سطح بندی خدمات

 

  سیاست استراتژیک-7

 

 

  توجیه سیاست استراتژیک-7-1

 ضـرورت هدایـت سـازمان یافـته بـیماران در مـراجعه بـه مراکـز ارائـه دهنده خدمات بهداشتی                   بـا توجـه بـه     

و درمانـی، کـاهش مـراجعات غیرضـروری و هزیـنه هـای ناشـی از آن، و بهیـنه سـازی هزیـنه هـای سـازمان های                              

 –ی بـیمه گـر، برقـراری نظـام ارجـاع در کلـیه سـطوح درمانـی کشـور و اتصـال آن بـه نظـام شـبکه های بهداشت                              

ــد      ــی باش ــرخوردار م ــژه ب ــت وی ــتراتژیک ، از اهمی ــت اس ــک سیاس ــنوان ی ــی بع ــاع  . درمان ــام ارج ــراری نظ برق

ــه خدمــات را     ــیروی انســانی متخصــص و دسترســی همــه افــراد جامعــه ب ــر کارآیــی ن ــه طــور موث ــد ب مــی توان

 .افزایش دهد

  اقدامات و راهکارهای اجرایی تحقق سیاست استراتژیک-7-2

 ح قوانین وضع یا اصال–الف 

 اصـالح قوانیـن و مقـررات مرتـبط اعـم از قـانون تامیـن اجتماعـی و بـیمه همگانـی خدمـات درمانـی به                             -1

 .منظور ایجاد سازگاری بین این قوانین و نظام ارجاع

برقراری نظام ارجاع در کلیه سطوح درمانی کشور
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 . اصالح قوانین در تربیت تأمین و توزیع نیروی انسانی متخصص متناسب با نیازهای نظام ارجاع-2

ــه    اصــالح قوانیــن مالــی -3 ــیمه درمانــی جهــت ایجــاد گــردش مالــی مطلــوب در واحدهــای ارائ و اداری ب

 .دهنده خدمات در نظام ارجاع
 

  اصالحات سازمانی و تشکیالتی–ب 

ایجـــاد ســـتاد اجرایـــی نظـــام ارجـــاع در وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی جهـــت ایجـــاد 

 .هماهنگی های اجرایی و نظارت بر نظام ارجاع

 روشهای اجرایی سیاستها و –ج 

 تدویـن مقـررات و آییـن نامـه هـای اجرایـی مناسـب بـرای اجـرای نظـام ارجـاع در قالـب سـطح بندی به                               -1

ــی،    ــات درمان ــی خدم ــیمه همگان ــانون ب ــنظور تســهیل در اجــرای ق ــات  م ــی ســطح خدم ــای کمــی و کیف  ارتق

ــیمارا    ــیمه گــر و هدایــت ب ــی، ایجــاد هماهنگــی و نظــم در ســازمان هــای ب ــیمه بهداشــتی و درمان ن در نظــام ب

 .خدمات درمانی

 اصـالح مقـررات بـه مـنظور اصـالح نظـام پرداخـت بـه ارائـه کنـندگان خدمـات بـا در نظـر گرفتن سهم                   -2

 .بیمه شده و بیمه گر به نحوی که در اجرای نظام ارجاع هزینه کامل ارائه خدمات قابل پرداخت باشد

 .و پویا بر عملکرد نظام ارجاع تنظیم مقررات و رویه های مناسب برای نظارت مستمر -3

 تهـیه و اجـرای بـرنامه هـای اصـالح نظـام آموزشـی و توسـعه فرهـنگ جامعـه پزشـکی و مردم سازگار با                             -4

 .نظام ارجاع

 . تدوین و اجرای طرح اصالح نظام آماری و اطالع رسانی در قالب نظام ارجاع-5

ــن نقــش پز  -6 ــرای تبیی ــی مناســب ب ــررات و روشــهای اجرای ــنوان رکــن   تنظــیم مق ــه ع ــانواده ب شــک خ

 .اساسی اجرای نظام ارجاع

 . اصالح تعرفه های پزشکی در قالب نظام ارجاع برای تامین کامل هزینه  های منطقی درمان-7

 . تهیه و ارائه الگوی مناسب جهت پیوند منطقی شبکه های بهداشتی و درمانی با نظام ارجاع-8

کت ارائــه دهــندگان خدمــات در بخــش غیردولتــی و  وضــع مقــررات مناســب بــه مــنظور تســهیل مشــار-9

 .بخش دولتی غیروابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در چارچوب نظام ارجاع



 ٧٤

 . نظام پرداخت براساس نقش پزشک خانواده تعریف می شود-10

دجه    بودجـه مـربوط بـه هزیـنه هـای درمانـی اسـتانهای مـورد آزمـایش بـه صـورت جداگانه در قالب بو                          -11

 .کلی سازمانهای بیمه گر مشخص می گردد

 تـا زمانـی کـه خدمـات درمـان سـرپایی روسـتاییان از طـریق شـبکه بهداشـت و درمـان ارائـه می گردد                             -12

 .درمانگاههای روستایی مربوطه در حکم پزشک خانواده خواهد بود

اعــی تــا زمانــی کــه  واحدهــای درمانــی وابســته بــه دانشــگاههای علــوم پزشــکی و ســازمان تأمیــن اجتم-13

خدمـات درمـان سـرپایی ارائـه مـی نمایـند مجـازند پزشـکان عمومـی شـاغل در واحـد مربوطه را بعنوان پزشک                           

 .خانواده معرفی نمایند

ــیس      -14 ــگاه و ری ــی دانش ــاون درمان ــیمه ای، مع ــازمانهای ب ــندگان س ــکل از نمای ــتانی متش ــوراهای اس  ش

 .رجاع مستقر در وزارتخانه تشکیل خواهد شدسازمان نظام پزشکی استان زیر نظر ستاد نظام ا

ــبکه   -15 ــازمانهای بـــیمه آی ریـــیس شـ  شـــوراهای هماهنگـــی شهرســـتان متشـــکل از نمایـــندگان سـ

الزم . بهداشــتی و درمانــی و ریــیس نظــام پزشــکی شهرســتان و زیــر نظــر شــورای اســتان تشــکیل خواهــد شــد

 درمانــی معــاون درمــان –داشــتی بــه توضــیح اســت کــه در شهرســتان مرکــز اســتان بجــای ریــیس شــبکه به 

 .دانشگاه عضو خواهد بود
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  سیاست استراتژیک-8

 

 

 

  توجیه سیاست استراتژیک-8-1

ــزایش داده و     ــتهای پزشــکی را اف ــه فوری ــیاز ب ــوع حــوادث ن ــزایش احــتمال وق صــنعتی شــدن جوامــع و اف

ــنه نمــوده اســت     ــن زمی ــیر در ای ــه ســمت پوشــش فراگ ــر از حرکــت ب ــان را ناگزی  تکمــیل شــبکه .نظــام درم

اورژانــس پــیش بیمارســتانی و بیمارســتانی کشــور، بــا توجــه بــه اســتاندارهای جهانــی موجــب کــاهش مــرگ و 

ــه را از         ــراد جامع ــایتمندی اف ــردیده و رض ــس گ ــیماریهای اورژان ــوادث وب ــی از ح ــای ناش ــت ه ــیر و معلولی م

 .خدمات بهداشتی و درمانی افزایش می دهد

 

 ی تحقق سیاست استراتژیک اقدامات و راهکارهای اجرای-8-2

  وضع یا اصالح قوانین–الف 

ــت،       -1 ــیارات وزارت بهداش ــایف واخت ــدود وظ ــن ح ــن و تعیی ــنظور تبیی ــه م ــرات ب ــن و مق ــالح قوانی  اص

 .درمان و آموزش پزشکی در موارد فوریت های پزشکی وحوادث غیرمترقبه

 کـار، پوشـش بیمه مناسب،      تدویـن قوانیـن حمایـت شـغلی از تکنسـین هـای اورژانـس متناسـب بـا نـوع                     -2

 .حق صعوبت کاری، و سایر قوانین حمایتی

ــدف     -3 ــروههای ه ــتهای پزشــکی در گ ــی فوری ــوزش همگان ــباری شــدن آم ــنه اج ــن در زمی ــن قوانی  تدوی

 .مانند دانش آموزان، سربازان و بسیجیان

ــیماران اورژانســی، و حما  -4 ــه مصــدومان و ب ــانون تشــدید مجــازات خــودداری از کمــک ب یــت و  اصــالح ق

 تشویق افراد خیر و داوطلب امدادرسان به بیماران اورژانسی

 . تدوین قوانین الزم برای جلب مشارکت شوراهای اسالمی شهر به خصوص در شهرهای بزرگ-5

 خدمات در دو جنبهسـاماندهی شـبکه اورژانس کشور هماهنگ با سطح بندی         
 پیش بیمارستانی و بیمارستانی
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ــات ســازمانهایی از قبــیل جمعیــت هــالل احمــر، وزارت راه   -6 ــرای اســتفاده از امکان  تدویــن قوانیــن الزم ب

 .قل و پایانه های کشور در امر امدادرسانی به مصدومین حوادث جاده ایو ترابری و سازمان حمل و ن

 

  اصالحات سازمانی و تشکیالتی–ب 

ــات        -1 ــام خدم ــیاز نظ ــورد ن ــانی م ــیروی انس ــت ن ــت تربی ــکی جه ــتهای پزش ــگاه فوری ــیس آموزش  تأس

 .فوریتهای پزشکی

ــ   -2 ــغلی در ســه ســطح کش ــای مخــتلف ش ــس و رده ه ــودار تشــکیالتی اورژان ــن نم ــتانی و  تدوی وری و اس

 .شهرستانی، و تعیین حدود اختیارات و وظایف هر سطح

 EMS تعریف و ایجاد  رده های شغلی مختلف در نظام -3

ــه مــنظور تقویــت نقــش وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش   -4  انجــام اصــالحات ســازمانی و تشــکیالتی ب

نـس توسـط دانشـگاههای علـوم پزشکی         پزشـکی در امـور بـرنامه ریـزی و نظارتـی اورژانـس و اجـرای امـور اورژا                   

 .کشور

 

  سیاستها ور وشهای اجرایی–ج 

 تکمـیل شـبکه اورژانـس کشـور متناسـب بـا اسـتانداردهای جهانـی بـا اسـتفاده از مـنابع عمومـی دولت                           -1

 .وکمک های مردمی

 تهــیه و تدویــن مقــررات و دســتورالعمل هــای الزم بــه مــنظور بهــره گــیری از امکانــات بخــش خصوصــی   -2

 .تعاونی برای بهبود ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانیو 

ــا ســازمان هــای بیــن المللــی در جهــت بهــبود اســتانداردهای    -3 ــه مــنظور همکــاری ب  ایجــاد تســهیالت ب

 عملیات اورژانس کشور، و انجام پژوهشهای کاربردی

 .ز تهیه پروتکل جامع آموزش و بازآموزی نیروی انسانی متخصص مورد نیا-4

ــاری      -5 ــا همک ــی ب ــور تحقیقات ــام ام ــتانی و انج ــیش بیمارس ــس پ ــامع پژوهشــی اورژان ــروتکل ج ــیه پ  ته

 .دانشگاههای علوم پزشکی کشور
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 . تهیه و اجرای برنامه های آموزش همگانی و اطالع رسانی عمومی-6

ــیش      -7 ــتهای پزشــکی پ ــات فوری ــه خدم ــارکت بخــش خصوصــی در ارائ ــای مش ــرح ه ــرای ط ــیه و اج  ته

 … آموزش فوریتهای پزشکی، تولید تجهیزات پزشکی اورژانس و انی ،بیمارست

آتــش ( تهــیه و انعقــاد پــروتکل هــای همکــاری بــا ســازمانها و نهادهــای ذیــربط مســایل اورژانــس کشــور -8

 )…نشانی ها و شهرداریها، وزارت راه و ترابری، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی و 

یـی و دریایـی در کشـورجهت دسـتیابی بـه اهـداف طـرح پوشش                  تهـیه اجـرای طـرح هـای اورژانـس  هوا            -9

 .فراگیر خدمات فوریتهای پیش بیمارستانی در کشور

 . تدوین مقرارت در جهت الزام رسانه های گروهی در امر اطالع رسانی اورژانس به عامه-10

اهداف  اسـتفاده بهیـنه از امکانـات موجـوددر بخـش بهداشـت و درمـان کشـور در جهـت دسـتیابی بـه                           -11

 طرح پوشش فراگیر خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی در کشور

 توســعه همکاریهــای بیــن بخشــی بــا ســایر ســازمانها و نهادهــای کشــور در جهــت اســتفاده از تمامــی  -12

ــیش          ــکی پ ــتهای پزش ــات فوری ــر خدم ــش فرای ــرح پوش ــداف ط ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــود ب ــهیالت موج تس

 .جام ماموریتهای مشترک با سایر سازمانها امدادگر کشوربیمارستانی در بخش مربوطه و ان

 . جلب مشارکت بخش خصوصی درانجام ماموریتهای پیش بیمارستانی-13

 

  سیاست استراتژیک-9

 

 

  توجیه سیاست استراتژیک-9-1

ــزی و     ــرنامه ری ــزارهای مهــم در ب ــی از اب ــات بهداشــتی و درمان ــع خدم نظــارت و ارزشــیابی مناســب و بموق

ایجـاد یـک نظـام جامع و فراگیر نظارت و ارزشیابی            . سیاسـت هـا و عملـیات اجرایـی محسـوب مـی شـود              اصـالح   

بـا اتکـا بـه مـنابع اطالعاتـی مناسـب و جـامع، موجـب ارتقـای کارآیـی و کیفیـت خدمـات بهداشتی و درمانی،                             

 .و افزایش رضایت جامعه از نظام ارائه خدمات می گردد

 استقرار نظام پایش و نظارت و ارزشیابی مطلوب بر کلیه امور بخش
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 ی تحقق سیاست استراتژیک اقدامات و راهکارهای اجرای-9-2

  وضع یا اصالح قوانین–الف 

 .نیاز به اصالح و وضع قوانین جدید ندارد

 

  اصالحات سازمانی و تشکیالتی–ب 

ــرای ایجــاد     -1 ــیری ب ــت در تصــمیم گ ــوان مدیری ــزایش ت ــنظور اف ــه م ــوب ب ــازخورد مطل  طراحــی نظــام ب

 .اصالح و تغییر در برنامه

 .یریت طراحی نظام مطلوب اطالعات مد-2

 ایجـاد شـورای عالـی نظـارت و سـتاد نظـارت بـر درمـان در بخـش بهداشـت و درمـان جهـت نظارت بر                              -3

 .ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی

 طراحـی سـاختار نظـارت، و پـایش و ارزشـیابی ناظـر بـر مجموعـه فعالیـت  هـای دانشـگاه ها و شبکه ها و                               -4

 .مراکز و نهادهای دیگر

 .غیردولتی در فعالیت های نظارتی تحت مسوولیت دولت مشارکت بخش -5

 

  سیاست ها و روشهای اجرایی–ج 

ــات        -1 ــته خدم ــام یاف ــام ادغ ــب نظ ــتلف در قال ــای مخ ــر واحده ــارت ب ــهای، نظ ــن روش ــن و تدوی  تعیی

 .بهداشتی، درمانی و توانبخشی

ــر   -2 ــیارهای ارزشــیابی ب ــا و مع ــا ضــوابط و دســتورالعمل ه ــیق آییــن نامــه ه ای تببیــن ســطوح  تدویــن دق

 ).محلی، بخشی، منطقه ای(مختلف نظارتی 

 . شناسایی موانع و مشکالت با انجام نظارت ها و ارائه راه حل های مناسب برای رفع آن-3

ــنظور توســعه فرهــنگ شایســته ســاالری و شایســته     -4 ــه م ــباط جمعــی ب ــنه از وســایل ارت  اســتفاده بهی

 .پروری
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ــات جهــ   -5 ــنابع و امکان ــیه م ــایی کل ــارت و      شناس ــوب نظ ــام مطل ــتقرار نظ ــریع در اس ــهیل و تس ت تس

 .ارزشیابی، و شناسایی روش های نوین

 (TQM) استقرار نظام مدیریت فراگیر -6

  سیاستگذاری، نظارت و برنامه ریزی های بخش در سطح کالن بصورت متمرکز و عدم تمرکز در اجرا-7

 

  سیاست استراتژیک-10

 

 

  توجیه سیاست استراتژیک-10-1

توانبخشــی مبتنــی بــر جامعــه از سیاســت هــای اســتراتژیک بــرای توســعه بهــره بــرداری از امکانــات موجــود  

در جامعــه و مشــارکت افــراد معلــول و خــانوادۀ آنهــا در تأمیــن خدمــات توانبخشــی، بــه جــای احــداث و اداره   

 مبتنــی بــر بــا توســعه توانبخشــی. مراکــز و مؤسســات توانبخشــی بــا هزیــنه بســیار زیــاد، محســوب مــی گــردد 

جامعــه مــی تــوان مســوولیت پذیــری عمومــی و مشــارکت مســتمر جامعــه در امــور توانبخشــی را افــزایش داده، 

 .و تحول در نظام ارائه خدمات بهداشتی، درمانی وتوانبخشی ایجاد نمود

 

  وضع یا اصالح قوانین–الف 

ــازی، جها     -1 ــکن و شهرس ــزام وزارت مس ــرای ال ــب ب ــررات مناس ــانون و مق ــن ق ــیاد   تدوی ــازندگی، بن دس

مســکن انقــالب اســالمی و شــهرداریها در طراحــی و ســاخت اماکــن عمومــی و شهرســازی، بازســازی و مرمــت  

 مکانهای مورد استفاده عمومی، با تسهیالت ویژه برای تردد و دسترسی افراد معلول 

ــژه در ز    -2 ــن از تســهیالت وی ــندی معلولی ــره م ــرای به ــی مناســب ب ــوابط اجرای ــانون و ض ــن ق ــنه  تدوی می

ــالمی و       ــاد اس ــنگ و ارش ــای فره ــه ه ــاری وزارتخان ــا همک ــی ب ــنری و ورزش ــی، ه ــی و آموزش ــات فرهنگ خدم

 .فرهنگ آموزش عالی همچنین سازمان تربیت بدنی، شهرداریها و سازمان تبلیغات اسالمی

 گسترش توانبخشی مبتنی بر جامعه
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ــرخورداری معلولیــن از فرصــتهای    ــرای برابرســازی فرصــتها و ب ــانون و ضــوابط اجرایــی مناســب ب تدویــن ق

شــی و اشــتغال بــا همکــاری وزارتخانــه هــای کــار و امــور اجتماعــی، آمــوزش و پــررش، فرهــنگ و آمــوزش آموز

 .عالی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور

  اصالحات سازمانی و تشکیالتی–ب 

ــر      ــا تأکــید ب ــر جامعــه ب ــا هــداف توانبخشــی مبتنــی ب بازنگــری ســاختار موجــود و اصــالح آن متناســب ب

 براســاس تجــارب ســازمان جهانــی بهداشــت و نــتایج ارزیابــی عملکــرد ایــن بــرنامه کــه  ســطح بــندی خدمــات

 . شهرستان اجرا شده است20بصورت آزمایشی در 

 

  سیاستها و روشهای اجرایی–ج 

ــیر آن از شــکل ســنتی موجــود    -1 ــرای تغی ــی ب ــن ( بازنگــری و اصــالح روشــهای اجرای توانبخشــی معلولی

بــا اتکــاء بــه مشــارکت ( ســمت روشــهای توانبخشــی مبتنــی بــر جامعــه بــه) بطــور عمــده در مراکــز توانبخشــی

 )افراد معلول، خانوادۀ آنها و سایر افراد جامعه و با اسفاده از کلیه منابع و امکانات موجود در جامعه

 شــناخت مــنابع موجــود در جامعــه بــرای اجــرای بــرنامه هــای توانبخشــی مبتنــی بــر جامعــه بــه مــنظور -2

 .هره گیری از کلیه امکانات موجود محلیبرنامه ریزی برای ب

ــر جامعــه و    -3 ــان و جامعــه از روشــهای توانبخشــی مبتنــی ب ــراد معلــول و خــانواده هــای آن  آگاهســازی اف

 .استفاده از امکانات در دسترس و محلی

ــکی،       -4 ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــای بهداش ــه ه ــتی و وزارتخان ــازمان بهزیس ــن س ــی بی ــاد هماهنگ  ایج

ــرورش،   ــوزش و پ ــنظور      آم ــی بم ــتگاههای اجرای ــایر دس ــاون و س ــازندگی، تع ــی، جهادس ــور اجتماع ــار و ام ک

ــات       ــی خدم ــی و کیف ــعه کم ــرای توس ــی ب ــنطقه ای و محل ــطوح م ــود در س ــات موج ــتر از امکان ــتفاده بیش اس

 .پیشگیری و توانبخشی

ــت از    -5 ــرای حمای ــا ب ــانواده ه ــن و خ ــداری معلولی ــوزش و نگه ــای آم ــنه  ه ــن و پرداخــت کمــک هزی   تامی

 .آموزش و نگهداری معلولین توسط خانواده
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ــی در        -6 ــازمانهای غیردولت ــی و س ــش خصوص ــیر و بخ ــب و خ ــراد داوطل ــه و اف ــارکت جامع ــب مش  جل

 .تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت و ارزشیابی

 تأمیـن و تربیـت نـیروی انسـانی مـورد نـیاز بـرای آمـوزش و ارائـه خدمـات بـه معلولیـن و خـانواده های                               -7

 .آنها در برنامه های خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه

ــرای     -8 ــیار ب ــروههای س ــریق گ ــه از ط ــر جامع ــی ب ــات توانبخشــی مبتن ــه خدم ــهای ارائ ــتفاده از روش  اس

 .افزایش دسترسی معلولین در مناطق دور از مراکز توانبخشی

ــرای ت    -9 ــی ب ــی و نظارت ــب اجرای ــهای مناس ــیری روش ــا و بکارگ ــتورالعمل ه ــن دس ــارکت   تدوی ــن مش أمی

 .مراکز و سازمانهای غیردولتی و افراد خیر در ارائه خدمات توانبخشی و پیشگیری از معلولیت ها

ــتها از طــریق مراکــز موجــود    -10  تأمیــن خدمــات پیچــیده و تخصصــی توانبخشــی و پیشــگیری از معلولی

 .در قالب نظام ارجاع

 .ر جامعه در سطوح محیطی عدم تمرکز در امور پشتیبانی و فنی توانبخشی مبتنی ب-11

 

  سیاست استراتژیک-11

 

  توجیه سیاست استراتژیک-11-1

ــا توجــه بــه افــزایش جمعیــت در معــرض خطــر معلولیــت هــا و آســیب هــای اجتماعــی، شــناخت عوامــل    ب

آسـیب زا و حـذف آنهـا مـی توانـد در جهـت کنـترل و کـاهش معلولیـت هـا و آسـیب های اجتماعی اثرات تعیین                               

بکارگـیری دیدگاههـا و روشـهای علمـی نویـن نـیز از جملـه موضـوعات حائـز اهمیت در                      . باشـد کنـنده داشـته     

 .اتخاذ این سیاست به شمار می آید

همچنیـن پیشـگیری و کنـترل معلولیـت هـا، بـیماریهای روانـی و ناهـنجاریهای اجتماعـی ضـمن مقـرون به                         

ــت ال        ــیرنده، فرص ــات گ ــه خدم ــم جامع ــاهش حج ــنه و ک ــاظ هزی ــودن از لح ــرفه ب ــان،  ص ــرای درم زم را ب

اولویت پیشگیری از بروز و تشدید معلولیتهای و آسیبهای اجتماعی و توجه به عوامل آسیب زا
 ل ناهنجاریهای اجتماعی، روانی و معلولیتهابجای آسیب دیدگان و پیشگیری و کنتر
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برایــن اسـاس توجـه بـه گســترش    . توانبخشـی و بازتوانـی افـراد مبــتال بـه خـانواده هـای آنهــا فـراهم مـی نمـاید         

ــه،     ــی در جامع ــی و اجتماع ــنجاریهای روان ــت و ناه ــترل و معلولی ــات پیشــگیری و اجــرای سیســتهای کن خدم

ه الزم بـرای ارتقـای سـالمت جسمی و معنوی    مـی توانـد از افـزایش بـار معلولیـتها و ناهـنجاریها کاسـته و زمیـن                

 .جامعه را فراهم نماید

  

  اقدامات و راهکارهای اجرایی تحقیق سیاست استراتژیک-11-2

  وضع یا اصالح قوانین–الف 

 :وضع قوانین با جهت گیریهای ذیل

ــندگان دســتگاههای اجرایــی فعــال از بخشــهای بهزیســتی، تأمیــن اجتماعــی و بهداشــت  -1   عضــویت نمای

ــور    ــی کشـ ــتگذاری فرهنگـ ــوراهای سیاسـ ــان در شـ ــورای   (و درمـ ــور، شـ ــی کشـ ــنگ عمومـ ــورای فرهـ شـ

 ..)سیاستگذاری صدا و سیما و 

  اصالح قوانین اشتغال در مورد بکارگیری معلولین قادر به کار و بیماران روانی پس از بهبودی-2

ت بازگشـت آنـان بـه اجتماع     اصـالح قوانیـن مجـازات افـراد نابهـنجار اجتماعـی در جهـت افـزایش قابلیـ            -3

 و نگرش به اعتیاد و بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی به عنوان بیماری

 پـیش بینـی تمهـیدات قانونـی الزم بـرای پیشـگیری از اعتـیاد بـا مشـارکت وزارتخانـه هـا و دسـتگاههای             -4

 .اجرایی ذیربط و درمان معتادین با تجهیز امکانات و منابع الزم

جـباری دانـش آمـوزان در سـال سـوم راهنمایـی بـه مـنظور شـناخت بیماری تاالسمی                      انجـام آزمـایش ا     -5

 .و منع قانونی ازدواج دو فرد ناقل

 بــه مــنظور پیشــگیری از بــیماریهای ارثــی و معلولیــتهای ناشــی از آن بــا توجــه بــه ایــنکه نســبت قــابل  -6

ــا مشــاوره   ــوده و ب ــابل تشــخیص ب ــیماریهای ارثــی در دوران جنینــی ق ــزوم قبولــی از ب  ژنتــیک و در صــورت ل

سـقط درمانـی مـی تـوان از داشـتن فـرزند معلـول جلوگـیری کـرد لـذا قانونـی کـردن مشـاورۀ ژنتـیک ضروری                        

 .است

 . سال بمنظور دوام زندگی زناشویی18 افزایش حداقل سن ازدواج به -7
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  اصالحات سازمانی و تشکیالتی–ب 

هماهنگــی بیــن مراکــز مداخلــه در بحــران هــای ایجــاد اصــالحات ســازمانی و تشــکیالت بــه مــنظور ایجــاد 

 .اجتماعی و تقویت آنها به منظور مقابله با آسیب های اجتماعی

 

  سیاستها و روشهای اجرایی–ج 

ــی        -1 ــی و توانبخش ــت روان ــات بهداش ــندگان خدم ــه ده ــنان و ارائ ــی کارک ــای آموزش ــرنامه ه ــالح ب  اص

و روانـی، ارائـه و خدمــات فـوری بـه افــراد     پزشـکی و اجتماعـی درجهـت گســترش درمـان سـرپایی توانبخشــی      

 .در معرض آسیب 

 اجــرای بــرنامه هــای آگاهســازی در جامعــه بــرای پذیــرش اجتماعــی معلولیــن ،  بــیماران روانــی و افــراد  -2

 .نابهنجار پس از بهبودی

ــرارت   -3 ــی و مق ــهای اجرای ــبود روش ــن( به ــه   ) و قوانی ــت ب ــنجار در دوران محکومی ــراد نابه ــالح اف در اص

 .ر ایجاد شرایط الزم برای بازگشت آنان به اجتماعمنظو

 تدویـن واجـرای روشـهای مناسـب بـرای شناسـایی افـراد در معـرض خطـر معلولیـت، بـیماریهای روانی                         -4

 .و ناهنجاری های اجتماعی و شناخت عوامل آسیب زا و کانونهای آسیب زا در سطح کشور

اجتماعــی و اقتصــادی مجرمیــن پــس از طــی  تدویــن روشــهای اجرایــی مناســب بــرای پیگــیری شــرایط -5

دوره محکومیــت و افــراد نابهــنجار و همچنیــن بــیماران روانــی پــس از درمــان و بهــبودی و معلولیــن در جهــت 

 .بازگشت به اجتماع

ــرای       -6 ــز ب ــن مراک ــیاز در ای ــورد ن ــات م ــن امکان ــاوره  ای و تأمی ــرپایی و مش ــان س ــز درم ــترش مراک  گس

 وانی مزمنتوانبخشی معلولین و بیماران ر

 تدویــن مقــرارت و ایجــاد تســهیالت الزم در تاســیس و گســترش فعالیــت هــای ســازمانهای غیردولتــی و  -7

ــگیری از           ــنجار، و پیش ــراد نابه ــی و اف ــیماران روان ــی ب ــا توانبخش ــبط ب ــال و مرت ــی، فع ــیریه و غیرانتفاع خ

 .ناهنجاریهای اجتماعی و معلولیتها
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ــرای دســتیابی  -8 ــا ب ــژوهش ه ــنجاریهای    ارتقــای کیفــی پ ــترل ناه ــر پیشــگیری و کن ــه شــیوه  هــای موث ب

اجتماعـی بازتوانـی افـراد معلـول و بـیماران روانـی، و کـاهش ناهـنجاریها، و تأمیـن امکانـات و مـنابع الزم برای                            

 افزایش فعالیتهای پژوهشی در این زمینه ها

رد انـواع معلولیهای     آگاهسـازی و ارائـه آموزشـهای الزم بـه مـنظور ارتقـای سـطح آگاهـی جامعـه در مـو                       -9

و ناهـنجاریها و شـیوه هـای نگهـداری از معلولیـن ، بـا تاکـید بـر ایـن اصـل کـه بسیاری از معلولیتها و آسیبهای                  

 .اجتماعی و روانی قابل پیشگیری است

 تأمیـن امکانـات و تدویـن روشـهای اجرایـی بـرای توسـعه فعالیـت هـای مددکـاری، مشـاوره ای و انجام                           -10

 اجتماعــی بــه مــنظور تامیــن حداقــل نــیازهای اساســی گــروههای نیازمــند، و کمــک بــه   اقدامــات توانبخشــی

 .سازگاری آنان با محیط زندگی خود

ــگاهی     -11 ــای دانش ــته ه ــا  و رش ــاد دوره ه ــگیری، و ایج ــور پیش ــین در ام ــیری متخصص ــوزش و بکارگ  آم

 .مربوط

د در تصــمیم گــیری،  بکارگــیری روشــهای مناســب بــرای جلــب مشــارکت جامعــه و گــروههای عالقمــن -12

 . اجرا و نظارت بر فعالیتهای پیشگیری از معلولیتها وآسیب های اجتماعیبرنامه ریزی ،

ــتهای    -13 ــه مــنظور تقویــت و توســعه فعالی ــرای گســترش روابــط بیــن بخشــی ب  ایجــاد تســهیالت الزم ب

 .پیشگیری از معلولی و آسیب های اجتماعی

ی پیشــگیری از معلولیــت هــا در دســتگاههای اجرایــی      تقویــت و توســعه ادارات و نهادهــای متولــ   -14

 .بخش بهزیستی، تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان

 تقویــت و توســعه نهادهــای متولــی مداخلــه در بحــرانهای اجتماعــی بــه مــنظور پیشــگیری از تشــدید  -15

 .معلولیت ها و آسیب های اجتماعی
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ــتی و طوالنــ     ــای بهداش ــتثنای داروه ــه اس ــه دارو ب ــه روش    یاران ــت آن ب ــه پرداخ ــروری ک ــرف ض ی مص

هر . مسـتقیم فعلـی ادامـه خواهـد یافـت، از طـریق نظـام بـیمه ای بـه مصـرف کنـنده واقعـی پرداخت می گردد                            

گونــه سیاســتگذاری در جهــت تعدیــل یارانــه دارو، بــه مــوزات افــزایش کارایــی نظــام بــیمه همگانــی خدمــات  

 .درمانی صورت می پذیرد

  سیاست استراتژیک-12

 

 

  توجیه سیاست استراتژیک-12-1

ــا توجــه بــه محدودیــت مــنابع ریالــی و ارزی دولــت در بخــش بهداشــت و درمــان ،  و ضــرورت ســازگاری    ب

نظـام دارویـی کشـور بـا مـنابع موجـود و توسـعه خدمـات بهداشـتی و درمانـی، اصـالح نظـام دارویـی کشور از                              

سـت بـا اصـالح نظـام دارویی کشور     همچنیـن ضـروری ا  . سیاسـت هـای اسـتراتژیک بخـش محسـوب مـی  گـردد           

ــرای           ــی و اج ــات داروی ــه خدم ــی در ارائ ــات درمان ــیمه خدم ــام ب ــارکت نظ ــرای مش ــی ب ــای اساس راهکاره

 .سیاست های مناسب برای فراهمی دارو، تنظیم بازار دارو و بهبود کیفیت آن اتخاذ گردد

 

  اقدامات و راهکارهای اجرایی تحقق سیاست استراتژیک-12-2

 ا اصالح قوانین وضع ی–الف 

بــه مــنظور تنظــیم بــازار دارو، تأمیــن ارز مــورد نــیاز بــرای ورود مــواد اولــیه دارویــی و داروهــای   -تبصــره

ســاخته شــده وارداتــی، پاییــن نگهداشــتن قیمــت داروهــای بهداشــتی و طوالنــی مصــرف ضــروری، حمایــت از  

 :ام خواهد یافتنظام بیمه ای و جلوگیری از عوارض و مخاطرات دارویی اقدامات زیر انج

رهنمود کلی دارو

 اصالح نظام دارویی کشور
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ــف   فهرســت داروهــای مجــاز همــه ســاله توســط وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی اعــالم   - ال

 .ورود، تولید و عرضه دارو خارج از فهرست فوق ممنوع می باشد. می شود

ــروه        –ب  ــه دو گ ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــخیص وزارت بهداش ــا تش ــور ب ــی کش ــت داروی  فهرس

)  طوالنــی مصــرف ضــروری و داروهــای مشــمول بــیمه همگانــی داروهــای بهداشــتی،شــامل(داروهــای حمایتــی 

 .داروهای گروه آزاد مشمول دریافت یارانه ریالی و ارزی نمی باشد. و آزاد تقسیم می شود

 واردات مــواد اولــیه و داروهــای ســاخته شــده وارداتــی و حمایتــی در طــول بــرنامه پنجســاله ســوم بــا  –ج 

در صــورت تغیــیر نــرخ ارز، مــا بــه الــتفاوت نــرخ مــزبور  .  خواهــد بــود1378یــه ســال ارز شــناور و بــه نــرخ پا

 .محاسبه و به صورت یارانه ریالی در قانون بودجه منظور خواهد شد

ــتی، –د  ــای بهداش ــهیالت       داروه ــتفاده از تس ــر اس ــالوه ب ــالج ع ــعب الع ــیماریهای ص ــرف و ب ــی مص  طوالن

 .ریافت یارانه ریالی خواهند بوداین ماده ،کماکان مشمول د) ج(مذکور در بند 

این ) د( و   ) ج( بـا تقویـت و تعمـیم نظـام بـیمه ای ،  یارانـه ریالـی و مابـه الـتفاوت مذکـور در بندهای                             –هــ   

 .ماده متناسب با جمعیت تحت پوشش سازمان های بیمه گر به آنها پرداخت خواهد شد

ــود  –و  ــد ب ــذاری خواه ــی مشــمول قیمــت گ ــای حمایت ــای.  داروه ــنده و وارد  داروه ــید کن  آْزاد توســط تول

 .کننده اعالم نرخ شده و قیمت مورد نظر با اطالع مراجع قیمت گذاری مربوطه خواهد بود

ــان و   ( عرضــه دارو –ز  ــه اســتثنای داروهــای غیرنســخه ای کــه فهرســت آن توســط وزارت بهداشــت، درم ب

 .نه ممنوع استبه مصرف کننده  نهایی خارج از داروخا) آموزش پزشکی اعالم می شود

ــاد       –ح  ــا ایج ــند ب ــیدی موظف ــای تول ــه ه ــیه کارخان ــیدی، کل ــای تول ــت داروه ــمین کیفی ــنظور تض ــه م  ب

واحدهــای کنــترل کیفیــت و بکارگــیری متخصصــین ذیــربط نســبت بــه کنــترل کیفیــت تولــیدات خــود اقــدام  

داشـت، درمان و  بهمیـن مـنظور بـه کارخانـه هـای ذیـربط اجـازه داده مـی شـود بـا هماهنگـی وزارت به               . نمایـند 

/15/6 درصـد درآمـد موضـوع قـانون لـزوم بـا آمـوزی و نوآمـوزی جامعـۀ پزشـکی مصوب                     50آمـوزش پزشـکی     

 . استفاده نمایند1371

آییـن نامـه ایـن مـاده توسـط وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی تهـیه و بـه تصویب هیات وزیران                            

 .خواهد رسید



 ٨٧

 

  اصالحات سازمانی و تشکیالتی–ب 

ح تشــکیالت معاونــت دارو و غــذا ، و تشــکیل ســازمان دارو و غــذا در جهــت تقویــت نظــام          اصــال-1

 .برنامه ریزی، نظارت، کنترل و اطالع رسانی در زمینه دارو

 : مسؤولیت قیمت گذاری و نرخ گذاری دارو به تفکیک به شرح زیر خواهد بود-2

 .رمان و آموزش پزشکی خواهدبود قیمت گذاری داروهای ساخته شده وارداتی باوزارت بهداشت، د⇐

ــتاد      ⇐ ــوبه س ــوع مص ــذاری موض ــت گ ــیون قیم ــل توســط کمیس ــید داخ ــای تول ــذاری داروه ــت گ  قیم

 .تنظیم بازار خواهد بود

 وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه مــنظور فراهمــی دارو در کلــیه نقــاط کشــور، کنــترل و  -3

 .شتنظارت بر شبکه توزیع را کماکان به عهده خواهد دا

ــه عهــده وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش    -4 ــازار داخلــی دارو و کنــترل کیفیــت ب  مســؤولیت تنظــیم ب

 .پزشکی خواهد بود

ــه هــای     -5 ــیه داروخان ــود و کل ــه خواهــد ب ــی فقــط از طــریق داروخان ــنده نهای ــه مصــرف کن  عرضــه دارو ب

ه هــا توســط وزارت ضــوابط، معــیارها و شــاخص هــای ســطح بــندی داروخانــ. کشــور ســطح بــندی خواهــند شــد

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و اعالم خواهد شد

 

  سیاست  ها و روش های اجرایی–ج 

ــه دو      -1 ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــخیص وزارت بهداش ــا تش ــور ب ــی کش ــت داروی ــای فهرس  داروه

 .و آزاد تقسیم می شود) بهداشتی، طوالنی مصرف و مشمول بیمه(گروه حمایتی 

 . خواهد بود1377روهای حمایتی ارز شناور به نرخ پایه سال  ارز دا-2

 ارز مــاده موثــره داروهــای تولــید داخــل از گــروه حمایتــی همــواره از نــوع شــناور بــه نــرخ پایــه ســال   -3

 .سایر موارد به تدریج و طی برنامه سوم از ارز واریزنامه ای تأمین خواهد شد.  تأمین می گردد1377



 ٨٨

 .مت دارو یارانه به شکل زیر پرداخت خواهد شد به منظور تثبیت قی-4

کــه فهرســت اقــالم و مــیزان آن همــه ســاله  ( یارانــه بــرای داروهــای مشــمول بــیمه درمــان همگانــی  ⇐

 در طـول سـالهای برنامه براساس        ) توسـط وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی اعـالم خواهـد شـد                 

یر نـرخ ارز، مابـه الـتفاوت ریالی آن با نرخ ارز             در صـورت تغیـ    .  ریـال خواهـد بـود      1750نـرخ ارزش شـناور      

 ریالــی تحــت ردیــف بودجــه ای مســتقل ذیــل وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی  1750شــناور 

 .تأمین خواهد گردید

عـالوه بـر مابـه الـتفاوت فوق کماکان          ) بهداشـتی، طوالنـی مـدت و مشـمول بـیمه          ( داروهـای حمایتـی      ⇐

 .اهند بودمشمول دریافت یارانه ریالی خو

 ردیـف اعتــباری مــربوط بــه مابــه الــتفاوت هــای مـنظور در بــندهای فــوق بــتدریج بــا تقویــت و تعمــیم   ⇐

 .بیمه خدمات درمانی به سازمان های بیمه  و تأمین خدمات درمانی منتقل خواهد شد

 : قیمت  گذاری دارو به طریق زیر خواهد بود-5

ه همگانـی براسـاس قیمـت تمـام شـده و اعمال              داروهـای، بهداشـتی، طوالنـی مصـرف و مشـمول بـیم             ⇐

 .، تدارک، توزیع و داروخانه، قیمت گذاری خواهد شد)مارژین(هزینه های جانبی 

 . سایر داروهای مشمول نرخ گذاری براساس اصول اقتصادی و رقابت خواهند بود⇐

 .سهیالت بانکی استمرار حمایت دولت از صنایع داروسازی بویژه از جهت تامین ارز، نقدینگی و ت-6

 تدویـن مقـررات و روشـهای اجرایـی بـه مـنظور تشـویق و ایجـاد بسـتر مناسـب و انگـیزه هـای اقتصادی                       -7

بـرای توسـعه سـرمایه گـذاری بخـش غیردولتـی در تولـید مـواد اولـیه دارویـی و بسـته بـندی، و افـزایش درصد                              

 .بهره برداری از ظرفیتهای موجود صنایع دارویی کشور

ــراهم آوردن -8 ــیه     فـ ــواد اولـ ــید مـ ــی در تولـ ــای خارجـ ــرمایه  هـ ــذب سـ ــرای جـ ــای الزم بـ ــنه هـ زمیـ

 ).و داروهای مشتق از پالسما( فرآورده های بیولوژیکی و بیوتکنولوژی دارویی،

 تدویـن روشـهای اجرایـی مناسـب بـرای تقویـت واحدهـای کنـترل کیفـی و نظـارت بـر واردات، تولید و                           -9

 .توزیع دارو

 .اشینی و نظام اطالع رسانی در زمینه های تأمین و توزیع دارو ایجاد شبکه اطالعات م-10



 ٨٩

 تبییـن جایگـاه داروهـای گیاهـی و تدویـن روشـهای اجرایـی مناسـب بـرای فـراهم نمـودن زمینه های                          -11

 .گسترش تولید ، تجویز و مصرف و صادرات داروهای گیاهی

کـی و تعـرفه هـا بـرای مدت      حمایـت از داروهـای تولـید داخـل از طـریق وضـع حقـوق  و عـوارض گمر               -12

 .معین

 صــدور مجــوز و ایجــاد تســهیالت الزم بــرای صــادرات داروهایــی کــه از ارز حمایتــی اســـتفاده          -13

نکـرده انـد، پـس از انجـام تعهـدات شـرکت هـای دارویـی و شـرکت پـاالیش و پـژوهش خـون بـرای تأمیـن نیاز                           

 .داخلی

 .نگ نسخه نویسی آموزش و بازآموزی جامعه پزشکی به منظور اصالح فره-14

 تدویــن و اجــرای بــرنامه هــای مناســب جهــت افــزایش آگاهــی هــای عمومــی در زمیــنه مصــرف دارو از  -15

 .طریق رسانه های عمومی

 :برای) تولید و توزیع( اختصاص سهمی از درآمدهای شرکت های دارویی -16

  گسترش تحقیقات⇐

 ور اصالح فرهنگ نسخه نویسیجامعه پزشکی به منظ) اطالع رسانی( بازآموزی و نوآموزی ⇐

  تأمین هزینه شبکه جامع اطالع رسانی دارویی⇐

 تدویــن و بکارگــیری روشــهای مناســب بــرای بــاال بــردن آگاهــی هــای عمومــی از طــریق رســانه هــای   ⇐

 عمومی به خصوص صدا و سیما

تحقــیقات  ایجــاد زمیــنه مناســب بــرای تحقــیقات کاربــردی دارو در دانشــگاه هــا و ایجــاد ارتــباط بیــن -17

 .دانشگاهی با واحدهای تحقیقاتی کارخانجات دارویی و سازمان انتقال خون

توســط وزارت، بهداشــت، ) تدویــن فهرســت دارویــی کشــور ( اعــالم ســاالنه فهرســت داروهــای مجــاز  -18

 .درمان و آموزش پزشکی و ممنوعیت ورود، تولید و عرضه دارو خارج از فهرست یاد شده

ای بیمارسـتان هـای دانشـگاه هـا و مراکـز دولتـی بـه اشـخاص حقیقـی و حقوقی                       واگـذاری داروخانـه هـ      -19

 .براساس آیین نامه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



 ٩٠

 

 . به منظور تقویت سیاستهای نظارتی، فعالیتهای ذیل در تمام استانهای کشور تقویت می شود-20

 (Adverse Drug Reaction)         ثبت عوارض جانبی داروها⇐

 (Post Market Surveillance)        ارزیابی دارو بعد از ورود به بازار  ⇐

 (Therapeutic Drug Monitoring)    ارزیابی بالینی دارو⇐

 کنــترل نســخ دارویــی در کلــیه اســتانهای کشــور توســط وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی  -21

 .انی و نظام پزشکیبا همکاری سازمان های بیمه خدمات درم

 

  سیاست استراتژیک-13

 

 

  توجیه سیاست استراتژیک-13-1

اثـر بخـش تریـن سـازوکاری کـه مـی توانـد در برابـر بـیماریها و عوامـل تهدیـد کنـنده سالمت انسان، امنیت                      

در نظام کنونی بیمه    . خاطـر تمـام افـراد جامعـه را تضـمین نمـاید، نظـام بـیمه خدمـات درمانـی همگانـی است                       

مــات درمانــی فقــدان ویژگیهایــی از قبــیل فراگــیری پوشــش، پــایداری مــنابع بــیمه، پرداخــت حــق بــیمه   خد

ــیمه  ای      ــوب خدمــات ب ــانع از توســعه مطل ــیاز، م ــا ن ــا درآمــد و بهــره مــندی از خدمــات متناســب ب متناســب ب

 .گردیده و اصالح ساختار و تقویت فعلی نظام بیمه درمانی را ضروری ساخته است

 

 ت و راهکارهای اجرایی تحقق سیاست استراتژیک اقدما-13-2

  وضع یا اصالح قوانین–الف 

نارسـایی در قوانیـن بـیمۀ درمـان کشـور مـنجر بـه بـروز مشـکالتی شـده اسـت کـه اصالحاتی را در قوانین                             

بـه مـنظور اصـالح سـاختار و تقویـت نظـام بـیمه درمـان کشور الزم است                    . و آییـن نامـه هـای موجـود نـیاز دارد           

 .یمه درمان همگانی براساس جهت گیریهای زیر مورد اصالح قرار گیردقانون ب

 اصالح ساختار و تقویت نظام بیمه درمان کشور



 ٩١

 ایجــاد ضــمانت اجرایــی بــرای فراگــیری و اســتمرار پوشــش جمعیتــی بــیمه خدمــات درمانــی در مــورد  -1

 .تمامی گروهها و افراد کشور

ــه در     -2 ــت ک ــی دول ــت اجتماع ــای حمای ــی از آن بخــش از سیاســت ه ــیمه درمان ــازمانهای ب ــتقالل س  اس

 .یم حق سرانه و هزینه های بیمه درمانی پیش بینی نشده استتنظ

 تعــریف دقــیق و شناســایی گــروهها و افــرادی کــه بدلــیل عــدم امکــان پوشــش بــیمه ای بــاید از پوشــش -3

 .حمایتی، به طور کامل یا محدود، استفاده نمایند

ــی        -4 ــیریهای اساس ــمیم گ ــر در تص ــیمه گ ــازمانهای ب ــیر س ــش و تاث ــودن نق ــب  نم ــه   متناس ــربوط ب م

ــیمۀ ســرانه، شــرایط پوشــش     ــنه هــای تعییــن حــق ب ــیمه گــری و خــرید خدمــات درمانــی بخصــوص در زمی ب

بـیمه ای، شـرایط ارائـه خدمـات، عقـد و لغـو قـرارداد، مشـارکت در ارزشـیابی و نظـارت بـر نحـوه ارائـه خدمات                    

 .درمانی

ــات ا      -5 ــه خدم ــنظور ارائ ــه م ــل ب ــان مکم ــیمه درم ــرای ب ــب ب ــی مناس ــه تعریف ــی و   ارائ ــی، رفاه نتخاب

 .غیرضروری در نظام بیمه همگانی درمانی

 ارائــه تمامــی خدمــات درمانــی در نظــام بــیمه همگانــی خدمــات درمانــی و تضــمین دسترســی تمامــی   -6

 .افراد جامعه به این خدمات

 ایجـاد ابـزارهای قانونـی اثـربخش و مناسـب بـه مـنظور نظـارت بـر نحـوه ارائـه خدمـات درمانـی توسط                             -7

 .ی بیمه گرسازمانها

ــیمه ای    -8 ــی در جهــت اســتفاده از محاســبات ب ــیمه ســرانه درمان ــند تعییــن حــق ب ــی و فرای  اصــالح مبان

بــه مــنظور کــاهش مــیزان حــق بــیمه تــا ســطح (گروهــی ومرتــبط ســاختن حــق بــیمه ســرانه بــادرآمد افــراد 

 ).حداقل اقتصادی

ــه مــنظور تعییــن تعــرفه هــا  -9  و برمبــنای قیمــت تمــام  وضــع مقــررات و بکارگــیری روشــهای مناســب ب

 .شده

 . ارائه خدمات بیمه درمانی در چارچوب نظام ارجاع و متناسب با سطح بندی خدمات درمانی-10



 ٩٢

 تعییـن وضـعیت تأمیـن و پرداخـت هزیـنه درمـان بـیه شـدگان حادثـه دیـده کـه تحـت پوشش سایر                            -11

 .شرکتهای بیمه ای قرار دارند

 

  اصالحات سازمانی و تشکیالتی–ب 

ات ســازمانی بــیمه خدمــات درمانــی در چــارچوب نظــام جــامع تأمیــن اجتماعــی کشــور و از طــریق اصــالح

ــا ســایر  . الیحــۀ پیشــنهادی مــربوطه انجــام خواهــد گرفــت  امــا بــه لحــاظ تفــاوت ماهیتــی خدمــات درمانــی ب

ــیل        ــی از قب ــات درمان ــیمه خدم ــی ب ــول اساس ــت اص ــنظور رعای ــه م ــیمه ای و ب ــام ب ــدات نظ ــات و تعه خدم

سـتمرار، جامعیـت خدمـات، یکپارچگـی نظـام بـیمه درمانـی ونظـارت مسـتمر، ارائـه خدمـات بیمه                       فراگـیری، ا  

ــراد جامعــه   ــرای تمامــی اف ــی ب ــیروهای مســلح (درمان ــیمه شــدگان ن ــه اســتثناء ب ــیمه ) ب از طــریق ســازمان ب

 .خدمات درمانی کشور صورت خواهد گرفت

ای عالـی بـیمه خدمات درمانی       در صـورت تشـکیل شـورای عالـی رفـاه و تأمیـن اجتماعـی کشـور، شـور                    

کشـور مـنحل و بـه جـای آن شـورایی بـه نـام شـورای سیاسـتگذاری و نظـارت بـر امـور بـیمه درمانــی              

 .تحت پوشش شورایعالی یاد شده فعالیت خواهد نمود

ــی     ــات درمان ــه خــرید خدم ــربوط ب ــات م ــان غیرمســتقیم(امکان ــازمانها و مؤسســات  ) درم ــی س از تمام

خدمـات درمانـی منـتقل خواهـد شـد، امـا سـازمانها و مؤسسـات یـاد شده                    بـیمه گـر بـه سـازمان بـیمه           

مـی توانـند امکانـات درمـان مسـتقیم خـود را حفـظ نمـوده و بـه بـیمه شـدگان سـازمان بـیمه خدمات                       

 .درمانی ارائه خدمت نمایند

ســازمان بــیمه خدمــات درمانــی کشــور ضــمن حفــظ وابســتگی بــه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش   

ــکی، دارای ــورایعالی     پزش ــمیمات ش ــت تص ــه رعای ــزم ب ــوده و مل ــی ب ــی، اداری و مدیریت ــتقالل مال  اس

 .سیاستگذاری و نظارت بر امور بیمه درمانی خواهد بود

از نظر درآمد (صـندوقهای بـیمۀ مـربوط بـه هـر یـک از گـروهها و افـراد جامعـه بـا حفـظ استقالل خود                      

 روســتاییان – خویــش فــرمایان –ارگــران  ک– کارمــندان –شــامل صــندوقهای بــیمه نیازمــندان ) هزیــنه

و ســایر، در قالــب ســازمانهای موجــود و یــا ســازمانهایی کــه بــه ایــن مــنظور ایجــاد مــی شــوند، ادامــۀ   



 ٩٣

امـا سـهم درمـان هـر یـک از گـروهها و افـراد از حـق بـیمۀ پرداخت شده پس از                         . فعالیـت خواهـند داد    

 .گرفتوصول، در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی قرار خواهد 

صــندوقها و حســاب هــای مــربوط بــه حــق بــیمه و هزیــنۀ هــر یــک از گــروهها و افــراد بــاید در ســازمان  

 .بیمه خدمات درمانی بطورجداگانه و مستقل نگهداری شود

ــوده و مطــابق ضــوابط و       ــوق مســتنثی ب ــوارد ف ــام م ــیروهای مســلح از تم ــی ن ــات درمان ســازمان خدم

 .دادمقررات خاص خود به فعالیت ادامه خواهد 

 

  سیاستها و روشهای اجرایی–ج 

 جایگزینـی سیسـتم دفـترچه بــیمه خدمـات درمانـی بــا سیسـتمهای مناسـب بــا تأکـید بـر ایجــاد روش          -1

 .یکسان در مورد تمامی سازمانها و بیمه شدگان

  بازنگری در نظام پرداخت هزینه خدمات درمانی به عرضه کنندگان خدمات-2

  روشها و استفاده از عملیات ماشینی حرکت به سمت اتوماسیون کامل-3

ــتر، کنــترل          -4 ــندی بیش ــت ضــابطه م ــی در جه ــز درمان ــارت و بازرســی از مراک ــهای نظ ــالح روش  اص

 نامحسوس، اعتماد متقابل و حفظ حقوق طرفین

 آمــوزش همگانــی و افــزایش آگاهــی عمومــی در زمیــنه حــدود تعهــدات بــیمه، حقــوق و تکالــیف بــیمه  -5

 .راردادهای خرید خدمات درمانیشده و ضوابط حاکم بر ق

 اصــالح ضــوابط و مقــررات و تنظــیم رفــتارهای اداری در جهــت افــزایش رضــایتمندی عمومــی بــا حفــظ -6

 .قانونمندی

 اصــالح فرایــندها و روشــهای رســیدگی بــه اســناد پزشــکی و پرداخــت هزیــنه هــا در جهــت جایگزینــی   -7

 .کامل روشها و عملیات ماشینی



 ٩٤

 

 سیاست استراتژیک -14

 

 

  توجیه سیاست استراتژیک-14-1

ــرای حــل آنهــا از طــریق     توســعه توانایــیهای مدیریتــی در شــناخت مشــکالت و یافتــن راههــای مناســب ب

ارتقـای سـطح آگاهـی تصـمیم گـیرندگان از وقـایع داخلـی و خارجـی تأثـیرگذار بـر رونـد فعالیـتهای سازمان،                           

ور عمــده بــا اتکــا بــر یــک نظــام جــامع مســوولین بخــش بهداشــت و درمــان نــیز بــه طــ. امکانــپذیر مــی باشــد

ــه       ــادر ب ــتهای بخــش، ق ــر فعالی ــیرگذار ب ــل تأث ــر عوام ــی ضــمن کســب تســلط الزم ب ــات مدیریتــــــ اطالع

تصـمیم گـیری مناسـب در امـور بـرنامه ریـزی، سیاسـتگذاری، اجـرا و نظـارت بـوده و مـی توانـند مشکالت را به               

 .موقع و پیش از وقوع حالت بحرانی رفع نمایند

 

  اقدامات و راهکارهای اجرایی تحقق سیاست استراتژیک-14-2

  وضع یا اصالح قوانین–الف 

 .نیاز به اصالح و وضع قوانین جدید ندارد

 

  اصالحات سازمانی و تشکیالتی–ب 

  بازنگری و ایجاد اصالحات الزم در نظام آماری موجود در بخش بهداشت و درمان-1

 تاکید بر اصل انعطاف پذیری و عدم قطعیت سازمانی اصالح ساختار نظام اطالعاتی با -2

 

  سیاست ها و روش های اجرایی–ج 

 . تهیه امکانات الزم برای استفاده گسترده از وسایل اطال ع رسانی و بکارگیری تکنولوژی نوین-1

  بومی سازی شیوه ها و روش های نوین مدیریت اطالعات-2

 ایجاد نظام اطالعات مدیریتی مناسب



 ٩٥

ــاه مــدت و   -3 ــرنامه هــای آموزشــی کوت ــات    اجــرای ب ــنه نظــام اطالع ــا در زمی ــیان مــدت مســتمر و پوی م

 .مدیریتی و کاربری اطالعات

  گسترش روش های ثبتی در تولید داده ها و بکارگیری آنها-4

  مصرف و بازخوراند اطالعات تسریع و تسهیل در تولید، ثبت، گزارش دهی، تجزیه و تحلیل،-5

 دسـتیابی بـه اطالعـات مـورد نیاز، و از جمله در               ایجـاد تسـهیالت الزم بـرای کلـیه کارکـنان بـه مـنظور               -6

 مورد مطالعات و تحقیقات فراپزشکی از نوع اجتماعی، اقتصادی، مدیریت و فرهنگی

  تعیین اقالم اطالعات مورد نیاز براساس شاخص های هدف در تصمیم گیری های مدیریتی-7

ــردن  -8 ــینی ک ــیون( ماش ــازی  ) مکانیزاس ــار س ــیون(و خودک ــام ) اتوماس ــالع  نظ ــی و اط ــات مدیریت اطالع

 رسانی به منظور افزایش دقت، سرعت و صحت تولید و انتقال اطالعات

ــباط بیــن نظــام اطالعاتــی آمــاری    -9 ــرای ایجــاد ارت  ، نظــام (SIS) تدویــن و اجــرای دســتورالعمل هایــی ب

 (DSS) و نظام حمایتی تصمیم گیری (MIS)اطالعاتی مدیریتی 

 

 سیاست استراتژیک -15

 

 

 جیه سیاست استراتژیک تو-15-1

تأمیـن سـهم اعتـباری مـورد نـیاز بخـش بهداشـت ودرمـان از مجمـوع مـنابع مالـی کشور معادل با متوسط                           

قـابل قبولـی از نـرخ جهانـی، از ضـرورت هـای اساسـی بـرای توسـعه بخـش و ارائـه مطلوبـتر خدمـات محسوب                              

 . می گردد

افزایش سهم اعتبارات بهداشت، درمان و توانبخشی از منابع عمومی و تولید نا خالص ملی 
سط قابل قبولی از نرخ جهانی و تأمین منابع و تعیین تعرفه های بهداشتی تا رسیدن  به متو

 )با اصالح ساختار مالی(و درمانی برمبنای قیمت تمام شده خدمات 



 ٩٦

ی و درمانـی کشور و عدم تکافوی منابع  در حـال حاضـر بـاال بـودن سـهم مـردم از کـل هزیـنه هـای بهداشـت                     

بنابرایــن .  را محــدود نمــوده اســتGNPمالــی دولــت در تأمیــن هزیــنه هــا، افــزایش ســهم اعتــبارات بخــش از  

ــنه هــای بخــش       ــن هزی ــردم در تأمی ــت و م ــی بیشــتر دول ــب مشــارکت مال ــه جل ــه ب ــی ک اتخــاذ سیاســت های

 .بیانجامد، ضروری به نظر می رسد

ــا هزیــنه هــا،   بــرای تحقــق زمیــنه هــای م دیریــت اقتصــادی بخشــی و تأمیــن مــنابع مالــی الزم متناســب ب

ــداف         ــق اه ــیزان تحق ــی م ــی، و ارزیاب ــردهای مال ــبی از عملک ــحیح و مناس ــیل ص ــان تحل ــراهم آوردن امک ف

ــباری، و متعاقــب آن   . ســازمانی براســاس آن ضــروری مــی باشــد  ــی و اعت ــیل هــای مال ــارآمد از تحل اســتفاده ک

نی، موجـب تسـهیل در تـداوم فعالیـتهای بخـش گـردیده، و امکـان بـه حداقل رساندن                     ارزیابـی عملکـرد سـازما     

لـذا بـا اصـالح سـاختار مالـی، تعییـن تعـرفه هـای بهداشـتی و درمانی                    . هزیـنه تمـام شـده را فـراهم مـی نمـاید            

براسـاس حداقـل هزیـنه هـای تمـام شـده، مـی توانـد بـه عـنوان مبـنای مناسـبی بـرای تأمین منابع مالی بخش                       

 .ر گیردقرا

  اقدامات و راهکارهای اجرایی تحقق سیاست استراتژیک-15-2

  وضع یا اصالح قوانین–الف 

 وضــع و اصــالح و یکــپارچه ســازی قوانیــن و مقــرارت مــربوط بــه وصــول درآمدهــای بخــش و قوانیــن و -1

 .آیین نامه های مالی و معامالتی، به منظور افزایش منابع و تسهیل در گردش امور مالی

 اصــالح قوانیــن و مقــرارت و دســتورالعمل هــای الزم جهــت کســب درآمدهــای ارزی و صــدور خدمــات   -2

 و فرآورده های پزشکی

کـه بـه نحوی موجب      ( تدویـن قـانون بـه مـنظور تأمیـن مشـارکت کلـیه بخشـهای صـنعتی و اقتصـادی                       -3

 خشدر تأمین مالی هزینه های ب) افزایش هزینه های بهداشتی و درمانی جامعه می شوند

 اصـالح قوانیـن موجـود بـرای فـروش خدمـات در واحدهـای ارائـه دهـنده خدمـات و مشـتری نگر کردن                           -4

 .آنها

 . بازنگری در قانون هیات های امناء و آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاهها-5



 ٩٧

ــنه هــای بخــش توســط وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و تغیــیر    -6 ــانون در زمیــنه کنــترل هزی  اصــالح ق

 . حسابرسی موجودشیوه

 . تدوین قانونی مبنی بر اداره شرکتی برخی از واحدهای تولید کننده خدمات-7

ــت و      -8 ــنه در بخــش بهداش ــی و هزی ــای اختصاص ــر کســب درآمده ــاکم ب ــن ح ــری قوانی ــالح و بازنگ  اص

 .درمان به منظور تسهیل در وصول درآمدها و انجام هزینه ها

  

  اصالحات سازمانی و تشکیالتی–ب 

 سـاده سـازی سـازمان تشـکیالتی مالـی واحدهــا بمـنظور حـذف مقـررات و روشـهای پیچـیده و غیرضــروری           -1

 .مالی

 )ذیحسابی( جداسازی مدیریت امور مالی از واحد نظارت مالی -2

  حذف واحدهای اجرایی واسطه به منظور کاهش هزینه های غیرضروری-3

 

  سیاست ها و روش های اجرایی–ج 

قتصـادی بخـش بـه مـنظور تأمیـن مـنابع مالـی و اسـتفاده بهیـنه از مـنابع متناسب با                         اصـالح سـاختار ا     -1

افــزایش ســطح فعالیــت هــا از طــریق واحدهــای کســب درآمــد و تحلــیل اقتصــادی هزیــنه هــا و اصــالح نظــام   

 .بودجه ریزی کشور و بخش بهداشت و درمان

 متناســب بــا نــرخ تــورم و  افــزایش ســهم اعتــبارات بخــش بهداشــت و درمــان از مــنابع عمومــی دولــت -2

 .توسعه بخش در برنامه سوم

 . تعیین حق سرانه واقعی بیمه خدمات درمانی و نحوه تأمین آن از طریق دولت و بیمه شدگان-3

ــنابع و        -4 ــادل در م ــراری تع ــنظور برق ــه م ــی ب ــیمه درمان ــات ب ــری در موسس ــیمه گ ــهای ب ــالح روش  اص

 هزینه  های صندوقهای بیمه ای

 یمه شوندگان با بکارگیری نظام انگیزشی مناسب برای آنان گسترش پوشش ب-5

  درمانی بر مبنای قیمت تمام شده خدمات و نرخ تورم ساالنه– تعیین تعرفه های بهداشتی -6



 ٩٨

  تدوین روشهای مناسب برای جلب همکاریهای بین المللی در راستای توسعه منابع مالی-7

ــزا -8 ــرای اف یش و هدایــت مــنابع مالــی مردمــی و دولتــی در جهــت   تدویــن مقــررات و دســتورالعمل هــا ب

 .تأمین هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی

 . تدوین مقررات و دستورالعمل ها برای جلب همکاری بخش خصوصی و تعاونی در ارائه  خدمات-9

  تمرکز در تدوین سیاستهای مالی و بودجه برنامه ای-10

  و تحلیل و گزارش دهی اطالعات مالی اصالح نظام ثبت درآمدها و هزینه ها،-11

  طراحی نظام حسابداری مناسب و منطبق با نیازهای بخش-12

  استقرار نظام حسابهای ملی بهداشت و استفاده از آن در تحلیل اقتصادی بخش-13

  محاسبه قیمت تمام شده خدمات و سنجش اثربخشی هزینه ها-14

 بهــنگام ســازی عملــیات مالــی و فــراهم ســازی امکــان  اســتفاده از روشــهای مکانــیزه جهــت تســریع و-15

 تحلیل و کنترل بهنگام فعالیت ها

  آموزش اصول بودجه و مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی-16

  استخراج سود و زیان واحدها بمنظور توزیع عادالنه یارانه های دولتی-17

  ارتقای سطح دانش فنی و حرفه آی کارکنان بخش مالی-18

ــادی       تدو-19 ــیل اقتص ــان تحل ــودن امک ــراهم نم ــنظور ف ــه م ــا ب ــتورالعمل ه ــررات و دس ــن مق ــاد (ی اقتص

 .توسط دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، و تنظیم گزارشات مدیریتی) بهداشت

 تقویــت بخــش حسابرســی در مدیریــت مالــی واحدهــا بمــنظور کنــترل و نظــارت بهــنگام و مؤثــر بــر   -20

 انجام هزینه ها
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  سیاست استراتژیک-16

 

 

 

  توجیه سیاست استراتژیک-16-1

بـا توجـه بـه افـزایش انـتظارات مـردم و تحـوالت سـالهای اخـیر در گسـترش فعالیـتهای بخش، و همچنین                           

بـا توجـه بـه پیشـرفتهای حاصـله در زمیـنه هـای بهداشـتی و درمانـی، نقـش وزارت بهداشـت، درمان و آموزش                            

 و تعییـن کنـنده گـردیده، و افـزایش حجـم تصـدی دولـت در امور اجرایی                    پزشـکی در توسـعه بخـش، پیچـیده        

ــرنامه ریــزی سیاســتگذاری و نظارتــی وزارت بهداشــت، درمــان و     ــا عــدم رشــد متناســب ظرفیــتهای ب همــراه ب

لـذا ضـروری است برای تداوم       . آمـوزش پزشـکی موجـب بـروز نارسـاییها در مدیریـت کـالن بخـش شـده اسـت                    

له در بخــش و جــبران نارســاییهای کنونــی، ضــمن تبییــن نقــش مناســب وزارت  و پــایداری پیشــرفتهای حاصــ

ــی در       ــای مردم ــارکت ه ــیری از مش ــره گ ــان به ــش، امک ــت بخ ــکی در هدای ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش

تصـمیم گـیری و امـور نظارتـی، و گسـترش مشـارکت مؤسسـات غیردولتـی اعـم از خصوصـی، تعاونـی و خیریه                           

دمــات فــراهم گــردیده، و تــالش بــرای بهــره گــیری و ســازماندهی کلــیه امکانــات در ســرمایه گذاریهــا و ارائــه خ

مجموعــه ایــن فعالیــتها نیازمــند فــراهم نمــودن . بــالقوه ملــی، مــورد نــیاز بــرای توســعه بخــش صــورت پذیــرد

زمیــنه هــای مناســب در ســاختار بخــش، و ســازماندهی تشــکیالتی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

 .د مورد انتظار از آن در روند توسعه بخش می باشدمتناسب با عملکر

عـدم تمرکـز و تفویـض اختـیار در زمیـنه هـای مدیریـت فنـی و پشـتیبانی، زمیـنه سـاز رشد و توسعه بخش                             

ــرای       ــنابع و اج ــیز م ــان تجه ــوده، و امک ــردم ب ــی و م ــل اجرای ــه مشــارکت عوام ــا ب ــا اتک ــان ب بهداشــت و درم

ــرنامه هــای بهداشــتی و درمانــی در ســطوح  ــپذیر مــی ســازد ب ــا ســهولت الزم امکان ــا .  محیطــی را ب همچنیــن ب

توجــه بــه وجــود امکانــات محلــی و عالقــه مــندی مســوولین مــنطقه ای در حــل مشــکالت بهداشــتی و درمانــی  

مــربوط بــه مــناطق، اجــرای سیاســت عــدم تمرکــز و تفویــض اختــیارات بــه نحــوی کــه تضــمین کنــنده امــور  

اصالح ساختار ، تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت کاهش تصدی در امور اجرایی
ریزی و نظارت  و تقویت سیاست عدم تمرکز و تفویض اختیار در زمینه مدیریتو تقویـت نقش سیاستگذاری، برنامه       
 فنی و پشتیبانی تا سطوح محیطی



 ١٠٠

اجـرا و ارزشـیابی خدمـات بهداشـتی، درمانـی وتـوان بخشی در سطح       مـربوط بـه تشـخیص نـیاز، بـرنامه ریـزی،          

مـناطق باشـد، و تأمیـن شـرایط الزم بـرای حمایـت و تقویـت نهادهـای مـنطقه ای، مـیزان دسترسـی به اهداف                            

 .بخش و تأمین رضایت مردم را در مناطق افزایش خواهد داد

 

  اقدامات و راهکارهای اجرایی تحقق سیاست استراتژیک-16-2

  وضع یا اصالح قوانین–ف ال

 تدویــن قوانیــن، مقــررات، ضــوابط و دســتورالعمل هــا و انجــام اصــالحات ســاختاری در جهــت برقــراری   -1

روابـط مـتقابل شـوراهای اسـالمی و بخـش بهداشـت و درمـان در زمیـنه تشـخیص نـیاز، اولویـت بـندی، برنامه                            

 .ریزی، اجرا و ارزشیابی خدمات بهداشتی و درمانی و توانبخشی

ــان و       -2 ــت، درم ــوولیت وزارت بهداش ــیزان مس ــردن م ــفاف ک ــنظور ش ــه م ــررات ب ــن و مق ــالح قوانی  اص

 .آموزش پزشکی و سایر دستگاه ها در تأمین حفظ و ارتقای سالمت جامعه

 وضــع و اصــالح قوانیــن ، مقــررات و ضــوابط بــه مــنظور تفویــض اختــیارات متناســب بــا مســوولیت هــای -3

 محوله

 

  و تشکیالتی اصالحات سازمانی–ب 

ــن،        -1 ــه قوانی ــه ای ک ــه گون ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــکیالتی وزارت بهداش ــاختار تش ــالح س  اص

ــش            ــت نق ــی و تقوی ــور اجرای ــت در ام ــدی دول ــاهش تص ــان ک ــبط امک ــای مرت ــتورالعمل ه ــررات و دس مق

ــنا     ــه م ــا توجــه ب ــی و توانبخشــی را ب ــات بهداشــتی، درمان ــر خدم ــزی و نظــارت ب ــرنامه ری بع، سیاســتگذاری، ب

 .امکانات ، شرایط و نیازها فراهم نماید

 اصـالح سـازمانی بـه مـنظور ایجـاد انعطـاف پذیـری سـازمانی متناسـب بـا شـرایط اقتصـادی، اجتماعی ،                           -2

 .سیاسی کشور و شرایط محیطی
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ــدم    -3 ــی در نظــام ع ــات بهداشــتی و درمان ــوم پزشــکی و خدم ــاه و نقــش دانشــگاههای عل ــی جایگ  بازبین

ــز، و در راســتا ــت و تشــکیل شــوراهای اســالمی شــهر و    تمرک ــنطقه ای دول ی سیاســت هــای نظــام مدیریــت م

 .روستا، ضمن در نظر داشتن نقش ستاد مرکزی در تببین و تدوین سیاستهای کالن ورودی های ملی

 بازنگــری، اصــالح و تدویــن وظــایف فنــی و پشــتیبانی در هــر یــک از ســطوح مدیریتــی و همچنیــن در  -4

 .خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی در راستای اجرای سیاست عدم تمرکزواحدهای مختلف ارائه 

 

  سیاست ها و روش های اجرایی–ج 

  تهیه و اجرایی طرح استاندارد سازی مشاغل و برآورد نیروی انسانی-1

 (TQM) تهیه و اجرای طرح نظام مدیریتی مشارکتی و نظام مدیریت فراگیر -2

 مدیران تهیه و اجرای طرح انتصاب -3

  طراحی و اجرای طرح نیاز سنجی آموزشی مدیران و کارکنان-4

  طراحی و اجرای نظام جامع و پویای آموزش مدیران و کارکنان-5

  بهبود روش ها و شیوه های انجام کار، متناسب با سازمان منعطف و یادگیرنده-6

  و غیرضروری بهبود روش ها و ساده کردن شیوه های اجرایی و حذف تشکیالت موازی-7

 برقــراری تناســب بیــن مســوولیت و اختــیار بــا در نظــر گرفتــن قابلیــت هــا در ســاختار وزارت بهداشــت،  -8

 .درمان و آموزش پزشکی

 ایجــاد کمیــته هــای مشــترک ســازمان یافــته درون ســازمانی و محــول کــردن مســؤولیت هــا و اختــیارات -9

 .بر خدمات بهداشتی درمانی توانبخشی به آنهادر زمینه های سیاستگذاری، برنامه ریزی کالن و نظارت 
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  سیاست استراتژیک – 17

 

 

  توجیه سیاست استراتژیک-17-1

کودکــان بــا بهــره گــیری از بهداشــت و تغذیــه بهــتر  در دوره هــای پــیش دبســتانی و پــس از آن ،   

 خوبی در فرآیند    قـادر  بـه دریافـت بهـترو سـهلتر آموزشـها و مفاهـیم توسـعه بـود، ودر آیـنده مـی توانـند بـه                            

بــه  طــور کلــی افــزایش توانایــی ذهنــی و فیزیکــی افــرادجامعه و جمعیــت فعــال در . توســعه مشــارکت نمایــند

سـنین مـتفاوت مـی توانـد از طـریق تأمیـن بهداشـت و تغذیـه بهـتر بـرای آنـان فـراهم آمده، و فرآیند توسعه                              

همچنین تأمین  .  تسـهیل و امکانـپذیر نمـاید       را بـا اتکـا بـه مـنابع انسـانی سـالمتر، یـا امکانـات بـالقوه بیشـتر،                    

نــیازهای اساســی بهداشــتی و تغذیــه ای موجــب افــزایش ســطح بهــره مــندی افــرادجامعه از امکانــات فــراهم   

 .آمده در فرآیند توسعه می شود

حـق بـرخورداری از امکـان تهـیه غـذا از طـریق خـرید، سـهمیه یـا سـایر اشـکال توزیع مواد غذایی                            

 از طـریق دسترسـی بـه غـذای سـالم  و کافـی و مصـرف ریـزمغذیها، از حقـوق اساسی                         و برقـراری امنیـت غـذا      

همــه افــراد جامعــه محســوب گــردیده و بــرای بهــره مــندی آنــان از زندگــی ســالم و فعــال ضــــــــروری مــی 

امنیـت غذایـی ضـمن کـاهش شـدت و دفعـات ابـتال بـه بـیماریها، تـوان فیزیکی و ذهنی افراد جامعه را                     . باشـد 

 .اده، و زمینه ساز نقش موثرتر برای آنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی می گرددافزایش د

ــا کمیــت و      ــید و عرضــه غــذا ب ــه مــنظور افــزایش امکــان تول اتخــاذ سیاســتهای غذایــی مناســب ب

کیفیـت مطلوب،تـرویج فرهـنگ تغذیـه سـالم، و همچنیـن افـزایش دسترسـی بـه مـواد غذایـی مورد نیاز برای                          

( مقــابل ســیری ظاهــری ، همــراه بــا کنــترل الگــوی مصــرف موادغذایــی درگــذر تغذیــه ای ســیری ســلولی در 

ــد توســعه اقتصــادی و اجتماعــی   ــواد غذایــی و مصــرف آن در رون ــنوع در م ــزایش ت ــیه )اف ، نیازمــند تعهــد کل

 . بخشهای اقتصادی و اجتماعی در پذیرش و اجرای سیاستهای بهبود تغذیه درکشور می باشد

 ارتقای امنیت غـذا و تغذیه در کشور
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 و راهکارهای اجرایی تحقق سیاست استراتژیک اقدامات -17-2

  وضع یا اصالح قوانین-الف

و ) دسترســی همــه افــراد جامعــه بــه غــذای کافــی و ســالم(بــه مــنظور نهادیــنه کــردن  امنیــت غــذا -تبصــره

بهــبود تغذیــه مــردم و کــاهش بــیماریهای حاصــل از ســوء تغذیــه، و ارتقــای ســالمت جامعــه وزارت بهداشــت،  

کی موظـف اسـت حداکـثر ظـرف مـدت یکسـال نسـبت بـه تهـیه سـبد غذایی  مطلوب                        درمـان و آمـوزش پزشـ      

 .اقدام نماید و برای تحقق آن دستگاههای ذیربط اقدامات ذیل را بعمل آورند

 وزارتخانــه هــای فرهنگــی و آموزشــی و همچنیــن ســازمان صــدا و ســیما موظفــند نســبت بــه ارتقــای  -الــف

 . غذایی به عموم مردم اقدام نمایندفرهنگ و سواد تغذیه ای و آموزش سبد مطلوب

ــر وزارت       -ب ــس از کســب نظ ــی پ ــواد غذای ــورد  م ــه در م ــباری یاران ــنابع اعت ــع م ــاد در توزی ــورای اقتص  ش

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمینه اجرای سبد غذایی مطلوب را فراهم نماید

ــای اسا    -ج ــه کااله ــد، یاران ــم درآم ــای ک ــه،  خانواره ــوء تغذی ــع س ــنظور رف ــندان،   بم ــه نیازم ــی ب ــی اعطای س

 .روستاییان و ساکنین مناطق کمتر توسعه یافته نسبت به سایرین افزایش می یابد

 بـه مـنظور ارتقـاء سـطح سـالمتی مـردم موسسـه اسـتاندارد و تحقـیقات صـنعتی موظـف اسـت حداکثر تا                            -د

ت بـر کیفیـت تولید و   پایـان  بـرنامه سـوم اسـتانداردهای ایمنـی مـواد غذایـی را تکمـیل و جهـت اعمـال نظـار                   

ــالم        ــربط اع ــتگاههای ذی ــایر دس ــکی  و س ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــه وزارت بهداش ــی ب ــواد غذای ــه م عرض

 .نمایند

 ماه توسط 6سـاختار و تشـکیالت مناسـب امنیـت غـذا و تغذیـه در سـطوح ملـی و اسـتانی ظـرف مدت              -هــ   

امــورادای و اســتخدامی و بــرنامه و وزارت بهداشــت، درمــان وآمــوزش پزشــکی  تهــیه و پــس از تایــید ســازمان 

 .بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

  اصالحات سازمانی و تشکیالتی-ب

ــط        ــه توس ــتانی و محل ــی و اس ــطوح مل ــور در س ــه در کش ــذا و تغذی ــت غ ــب امنی ــکیالت مناس ــاختار و تش س

 .سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه خواهد شد



 ١٠٤

 

 جرایی سیاست ها و روشهای ا-ج

 :ارتقای سالمت تغذیه ای از طریق تدوین برنامه های اجرایی برای -1

 ، روی، کلســیم Aپیشــگیری و کنــترل اخــتالالت ناشــی از ریــزمغذیهای همچــون آهــن ، یــد، ویتامیــن  

 از طریق غنی سازی و مکمل یاری

 پیشگیری و کنترل بیماریهای متابولیک از طریق تعدیل شیوه های زندگی و غذای مناسب 

 ترل بیماریهای مداخله گر در فرآیند تغذیه مانند اسهال، عفونت های تنفسیکن 

 کاهش بار بیماریها از طریق بهبود و استفاده در رژیم های غذای مناسب 

 پایش وضع تغذیه 

فــراهم کــردن امکانــات مشــارکت مــردم از طــریق  شــوراهای اســالمی و فعــال کــردن بخــش           -2

ــیها و ــا NGOخصوصــی، تعاون ــازمانهای غ( ه ــیس ــت   ) یردولت ــتهای امنی ــرای سیاس ــزی و اج ــرنامه ری در ب

 غذا و تغذیه

ــای        -3 ــبکه ه ــه ای در ش ــاوره ای تعذی ــز مش ــدازی مراک ــرای راه ان ــب ب ــی مناس ــرنامه اجرای ــن ب تدوی

بهداشــتی درمانــی کشــور بــرای آمــوزش زنــان و بویــژه زنــان روســتایی از طــریق خانــه ای بهداشــت و بــا  

 مشارکت شوراهای اسالمی روستایی

ــتخاب،     تعی -4 ــید، ان ــنه تول ــان در زمی ــت نقــش و رســالت زن ــرای تقوی ــی مناســب ب ــن روشــهای اجرای ی

 مصرف و مراقبت از سالمت اعضای خانوار 

انستیتو تحقیقات  ‘‘،  بـا توجـه بـه لـزوم تحقـیقات در مـورد کلـیه مسـایل مـربوط بـه تغذیـه و غـذا                          -5
تحقــیقات غــذا و انســتیتو تغذیــه و مرکــز ملــی ‘‘  بــه ’’تغذیــه ای و صــنایع غذایــی کشــور

ــه ــام خواهــد یافــت’’تغذی ایــن مرکــز وابســته بــه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی  .  تغیــیر ن

خواهــد بــود و در مــورد اصــالح الگــوی مصــرف غــذا، مســایل و مشــکالت تغذیــه ای، و صــنایع و ضــایعات  

 .غذایی و سایر موارد مرتبط با غذا و تغذیه تحقیقات الزم را بعمل خواهد آورد

 ارت بر اجرای موثر و موفق سیاستهای ملی و منطقه ای در حوزه امنیت غذا و تغذیهنظ -6



 ١٠٥

 فراهم کردن امکانات و ظرفیت الزم در جهت تقویت مدیریت نظام غذا و تغذیه در استان ها -7

گســترش و تســهیل اطــالع رســانـی تغذیــــــه ای و ایجــاد ارتــباط و هماهنگــی ســازمان یافــته بیــن   -8

 خصـوص صـدا و سـیما بامـراجع ذیصـالح علمـی، سیاسـتگذاری و اجرایی امنیت                   رسـانه هـای عمومـی بـه       

 غذا و تغذیه ای کشور

 ایجاد و تقویت نظام جمع آوری، ثبت و گزارش دهی اطالعات مربوط به وضعیت غذا و تغذیه -9

 برقراری نظام آموزش، مراقبت و پایش تغذیه ای -10

شـامل بهداشـت، تغذیه، آموزش،      (ساسـی کـاهش فقـر از طـریق اجـرای بـرنامه هـای تامیـن نـیازهای ا                  -11

 .)…مسکن، شغل و درآمد و 

تأمیــن ســبد غذایــی مطلــوب بــرای خــانوار وســیری ســلولی از طــریق هدایــت  وحمایــت یارانــه هــا و  -12

 :حمایت از تدارک و تولید مواد مطلوب غذایی بشرح جدول پیشنهادی زیر

 )روز/ نفر/ گرم(دیر پیشنهادی سبد مطلوب مقایسه متوسط مصرف کاالهای غذایی در کشور با مقا . 2جدول  

 غالت

دها
قن

یها 
چرب

ات 
لبنی

رغ 
م م

تخ
 

شت
گو

 ها 
یوه

م
 

یها
سبز

ات 
بوب

ح
 

 کل غالت نان برنج ماکارونی

کاالهای 

 غذایی

 متوسط کشور 484 351 121 12 21 278 191 92 19 167 39 70

 سبد مطلوب 476 350 107 10 25 306 194 93 23 240 34 50

 تفاوت -17 -1 -14 -2 +4 +28 +3 -1 -4 +73 -5 -20

 

بــرنامه ریــزی و ایجــاد ظرفیــت هــای الزم بــه مــنظور کــاهش  ضــایعات از مــرحله تولــید تــا مصــرف   -13

 وگسترش صنایع تبدیلی، نگهداری و بسته بندی محصوالت کشاورزی و مواد غذایی

 عرضــه غــذا بــا ســبدمطلوب تدویــن سیاســتها غذایــی کشــور بــه مــنظور هماهنگــی مــتقابل تولــید و  -14

 غذا در خانوار



 ١٠٦

ــیه مــراحل شــامل     -15 ــه مــنظور ارتقــای ایمنــی غــذا در کل ــرنامه ریــزی و ایجــاد ظرفیــت هــای الزم ب ب

 تأمین، تولید، توزیع، نگهداری و مصرف

ــع،         -16 ــید، توزی ــراحل تول ــیه م ــی در کل ــواد غذای ــت م ــترل کیفی ــتانداردهای کن ــن اس ــن و تدوی تعیی

 نگهداری و مصرف

 یت روند بهداشتی کردن کلیه تولیدات سنتیتوسعه و هدا -17

 هدفمند نمودن یارانه ها در سیاستهای پرداخت یارانه ای غذایی مستقیم  وغیرمستقیم -18

 : گروههای هدف-الف

ــتر      ــروم و کم ــناطق مح ــا در م ــتاییان، خانواره ــند، روس ــای نیازم ــامل خانواره ــروه اصــلی ش ــار گ پوشــش چه

 دهک پایین درآمدیتوسعه یافته و خانوارهای شهری در پنج 

 : معیارهای شناسایی گروههای هدف-ب

 . سال با تاخیر رشد دارند5خانوارهایی که کودک زیر  

 خانوارهای با سرپرست زن 

 خانوارهایی که در یکسال گذشته نان آورشان بیکار بوده 

کـه دریافتـی آنهـا پاییـن تـر از حداقـل تعـریف شـده خـط فقر          ) کارگـردی و کارمـندی    (حقـوق بگـیران    

 .ی باشدم

 سالمندان کم درآمد 

 :مواد غذایی مشمول یارانه

 ریزمغذیهای کلیدی 

 مواد نشاسته ای انرژی زا 
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  سیاست استراتژیک-18

 

 

 

  توجیه سیاست استراتژیک-18-1

ــورهای         ــی در کش ــادی و اجتماع ــعه اقتص ــد و توس ــه رش ــول ب ــیقات در حص ــت تحق ــه اهمی ــه ب ــا توج ب

یـن کشـورها براسـاس شـاخص هـای بخـش تحقـیقات، تأمین شرایط الزم برای        پیشـرفته و ارزیابـی تـوان ملـی ا         

ــی و          ــتی، درمان ــات بهداش ــن خدم ــکی و تأمی ــوم پزش ــوزش عل ــور و در آم ــژوهش در کش ــدن پ ــنه ش نهادی

ــردیده و     توانبخشــی از موضــوعات اساســی در ارتقــای شــاخص هــای ســالمتی و بهــره وری بخــش محســوب گ

 .ی فن آوریهای جدید علمی را فراهم می نمایدامکان نیل به توسعه پایدار و کاربر

بــا توجــه بــه ضــرورت ایجــاد توســعه پــایدار و رهایــی از اقتصــاد تــک محصــولی و تأمیــن رشــد اقتصــادی،  

ــرای بهــبود بهــره وری در     ــوم پزشــکی ب ــردی و توســعه ای در عل ــژه  پژوهشــهای کارب ــه وی توســعۀ تحقــیقات ب

درمانــی و نــیز ارتقــای شــاخص هــای ســالمتی، ضــرورت  نظــام آمــوزش پزشــکی و ارائــه خدمــات بهداشــتی و  

داشـته، و نـیاز بـه تأمیـن تسـهیالت و سـرمایه گـذاری بـرای افـزایش مـنابع فیزیکـی و انسـانی بـا قابلیـت های                                

 .مناسب دارد

 

  اقدامات و راهکارهای اجرایی تحقق سیاست استراتژیک-18-2

  وضع یا اصالح قوانین–الف 

 اصـالح و بازنگـری در مقـررات و ضـوابط مالـی مـربوط بـه اجرای طرح های                     تدویـن قوانیـن الزم بـه مـنظور        

ــا تاکــید بــر    ــا توجــه بــه اصــل محقــق محــوری و ب تحقیقاتــی و ورود مــواد مصــرفی و تجهــیزات تحقیقاتــی، ب

 :نکات ذیل

نهادیـنه کـردن پژوهش در آموزش و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی و توسعه تحقیقات
 علوم پزشکی بویژه تحقیقات کاربردی



 ١٠٨

 تعییــن نحــوه پــر داخــت بودجــه طــرح هــای مصــوب دســتگاهها بــر مبــنای موافقتــنامه مــنعقده بیــن    -1

محقــق، اعــم از اعضــای هــیات علمــی و کارمــندان رســمی، بصــورت پــیمانکاری و براســاس  دســتگاه ذیــربط و 

 پیشرفت کار تأیید شده 

  ساعت در ماه120 محاسبه حق التحقیق بصورت پنجاه درصد حق التدریس و تا سقف -2

و  تعییـن امتـیاز حاصـل از نـتایج کارهـای تحقیقاتـی براسـاس توافـق بیـن سـازمان تامیـن کننده اعتبار                           -3

 محقق

ــوق       -4 ــی و حق ــریفات قانون ــور تش ــهیالت در ام ــایر تس ــن ارز، و س ــژه تأمی ــهیالت وی ــرخورداری از تس  ب

 گمرکی در زمینه ورود مواد مصرفی و تجهیزات تحقیقاتی به کشور

 اختصــاص تــا دو درصــد از درآمدهــای اختصاصــی هــر دســتگاه اجرایــی، عــالوه بــر اعتــبارات تحقیقاتــی -5

 قیقاتی کاربردی همان دستگاهبرای اجرای طرحهای تح

بــرای اجــرای بــندهای پیشــنهادی الزم اســت مصــوبات هــیات دولــت و مجلــس شــورای اســالمی : توضــیح(

ــه مصــوبه شــماره     ــا موضــوع مــی باشــند اصــالح شــوند، از جمل ــبط ب ــورخ 64032کــه مرت  هــیات 20/9/65 م

60097 اصــالحیه نهایــی  هــیات وزیــران؛17/3/73هـــ مــورخ /74ت /18326 تصــویب نامــه شــمارۀ –وزیــران 

 ) هیات وزیران؛ آیین نامۀ مالی و معامالت دانشگاههای علوم پزشکی22/4/76 مورخ 17318/ت/

 

  اصالح سازمانی و تشکیالتی–ب 

 در بخشهای مختلف علوم پزشکی، و سازمانها ودستگاههای           (R & D) ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه         -1

 اجرایی

التی واحدهــای پژوهشــی در بخشــهای مخــتلف علــوم و خدمــات       اصــالح و تقویــت ساختارتشــکی  -2

 پزشکی متناسب با توسعه فعالیتهای پژوهشی

  تقویت سازمانی و تشکیالتی مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی-3

  سازماندهی فعالیت مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی-4

 



 ١٠٩

  سیاست ها و روش های اجرایی–ج 

د فــن آوریهــای جدیــد آموزشــی و پژوهشــی در بــرای آمــوزش بــا  تدویــن بــرنامه اجرایــی افــزایش کاربــر-1

 .لحاظ نمودن نتایج پژوهشهای ملی و بین المللی

 تدویــن بــرنامه بــرای اصــالحات در بــرنامه هــای کشــوری بهداشــتی، درمانــی و آمــوزش پزشــکی مبتنــی -2

 بر تحقیق

مـورد نـتایج حاصل از هر        تدویـن و اصـالح مقـررات و دسـتورالعمل هـا بـرای تایـید مـراجع ذیصـالح در                       -3

گونــه تحقیقاتــی کــه مــنجر بــه ارائــه یــا تغیــیر در بــرنامه هــای کشــوری بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی  

 .گردد

ــرنامه هــای آمــوزش پــژوهش از جملــه روش تحقــیق در نظــام بهداشــتی و درمانــی   -4  طراحــی و اجــرای ب

(HSR)ور برای رده های مختلف علمی و اجرایی نظام علوم پزشکی کش. 

 تدویــن مقــررات و دســتورالعمل  هــا بــرای تعییــن شــیوه نظــارت بــر نحــوه اجــرای تحقــیقات و ارزیابــی   -5

 .آن

 اصــالح روشــهای اجرایــی بــه مــنظور اســتفاده از نــتایج حاصــل از تحقــیقات کاربــردی توســط مدیــران   -6

 .اجرایی در جهت اجرای برنامه  های ارتقای کیفیت

جهــت تســریع گــردش کــار، تصــویب و اجــرای طــرحهای تحقیقاتــی بــا  اصــالح ضــوابط و دســتورالعملها -7

 .توجه به تفویض اختیارات بیشتر از سطح دانشگاه به دانشکده و گروههای آموزشی

ــیقات    -8 ــنه تحق ــباطات بیــن المللــی در زمی ــنظور تقویــت و گســترش ارت ــه م  اصــالح روشــهای اجرایــی ب

 .علوم پزشکی

هـره گـیری از نـتایج تحقـیقات بـا انتشـار آنهـا در سـطح ملی و          اتخـاذ روشـهای مناسـب بـرای افـزایش ب          -9

 بین المللی

  ایجاد تسهیالت برای گسترش همکاریهای درون بخشی و بین بخشی در امر تحقیقات-10

ــی و       -11 ــرای بررس ــژه ب ــهیالت وی ــاد تس ــا ایج ــوزش ب ــژوهش در آم ــام پ ــت ادغ ــیر الزم جه ــاذ تداب  اتخ

 …قاتی دانشجویان و تصویب و اجرای پایان نامه  های تحقی
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ــه مــنظور تقویــت فعالیــتهای تحقیقاتــی در مراکــز بهداشــتی   -12  درمانــی و – اصــالح روشــهای اجرایــی ب

 توانبخشی

 اصـالح ضـوابط و مقـررات ناظـر بـر فعالیــتهای آموزشـی و پژوهشـی اعضـای هـیات علمـی دانشــگاهها           -13

 .در ارزشیابی و ارتقای آنهابه منظور تاکید بیشتر بر فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی 

  اصالح مقررات و طراحی برنامه های آموزش علوم پز شکی مبتنی بر تحقیق-14

 تدویــن مقــررات و آییــن نامــه  هــای اجرایــی بــه مــنظور اضــافه کــردن یــا بازنگــری مفاهــیم، مباحــث و  -15

ــ     ــل دو واحــد درس ــردن حداق ــوزش رســمی کشــور، و اضــافه ک ــای آم ــیق در دروه ه ــوزش روشــهای تحق ی آم

 روش تحقیق عالوه بر درس آمار برای دانشجویان گروه علوم پزشکی

 تدویـن مقـررات الزم و طراحـی ضـوابط انگیزشـی بـرای تحقیقاتـی شـدن پایـان نامـه هـای دانشجویی                          -16

 گروه پزشکی در مقاطع مختلف

ــه     -17 ــا توجــه ب ــی ب ــه اجــرای طــرحهای تحقیقات ــربوط ب ــی م ــرارت و ضــوابط مال اصــل  بازنگــری در مق

 .محقق محوری

  تدوین ضوابط الزم و ایجاد تسهیالت برای افزایش مشارکت بخش غیردولتی در تحقیقات-18

 اختصــاص درصــدی از اعتــبارات مصــوب ردیفهــای بهداشــت و درمــان بــه امــر تحقــیقات در بخشــهای -19

 مختلف

م پزشــکی از  اصــالح سیاســت هــا و روشــهای اجرایــی بــرای افــزایش ســهم اعتــبارات پژوهشــهای علــو -20

 .فصل تحقیقات و تولید ناخالص داخلی در بودجه های سالیانه و برنامه های کالن کشوری

 تدویـــن ضـــوابط مشـــخص بـــرای تعییـــن اولویـــتهای تحقیقاتـــی از ســـوی بخشـــهای مخـــتلف و  -21

ســازمانهای وابســته بــا توجــه بــه چالشــهای اساســی بخــش و ضــروری بــه روز کــردن اولویــتها طــی دوره هــای  

 مشخصزمانی 

 تعییــن ضــوابط مشــخص بــرای تخصــیص اعتــبارات پژوهشــی در بخشــهای مخــتلف براســاس          -22

 اولویتهای تحقیقاتی
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 تدویــن ضــوابط و مقــررات جهــت قطبــی نمــودن فعالیــتهای پژوهشــی گــروه علــوم پزشــکی برحســب  -23

 .شرایط اقلیمی و فرهنگی و امکانات موجود

ت کاربــری و پایــه در زمیــنه طــب مکمــل و جایگزیــن  تدویــن بــرنامه اجرایــی جهــت ســاماندهی تحقــیقا-24

اخـالق پزشـکی و پژوهشـهای علـوم پزشـکی در اسـالم، تـاریخ پزشکی و                  ) …طـب سـنتی، گـیاهان دارویـی و          (

… 

ــوم    -25 ــه مــنظور رعایــت اصــول اخــالق در پژوهشــهای عل ــیر الزم ب  تدویــن ضــوابط و مقــررات و اتخــاذ تداب

 پزشکی

ــی مناســب  -26 ــا دانشــگاهها و    اتخــاذ روشــهای اجرای ــوم پزشــکی ب ــیقات عل ــرای تقویــت همکــاری در تحق ب

 موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی با سایر بخشهای توسعه از جمله صنعت

ــی و       -27 ــی کارشناس ــراحل بررس ــودن م ــاه نم ــنظور کوت ــه م ــها ب ــبود روش ــررات به ــوابط و مق ــالح و ض  اص

 تصویب طرحهای تحقیقاتی

 بکارگــیری روشــهای اجرایــی مناســب بــرای ایجــاد رقابــت بیــن محققیــن بــه مــنظور گســترش   تدویــن و-28

 تحقیقات با توجه به سفارش تحقیق

 تدویــن ضــوابط الزم بــه مــنظور اجــرای پژوهشــهای بنــیادی و ملــی توســط مرکــز ملــی تحقــیقات علــوم  -29

 پزشکی

 .سترش تحقیقات تدوین مقررات و ایجاد تسهیالت برای تشویق محققین به منظور گ-30
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  سیاست استراتژیک-19

 

 

  توجیه سیاست استراتژیک-19-1

بـا توجـه بـه تحـوالت سـریع جهانـی در فـن آوری اطالعـات و توسـعه نظاهـای اطـالع رسـانی کـه تغییرات                              

ــد،         ــوده ان ــاد نم ــان ایج ــتی ودرم ــات بهداش ــه خدم ــی و ارائ ــی، پژوهش ــای آموزش ــیز در نظامه ــمگیری ن چش

ــ  ــی عل ــرای   ضــروری اســت مدیرت ــی، شــرایط الزم ب ــا تحــوالت جهان وم پزشــکی در کشــور ضــمن ســازگاری ب

ــا ایجــاد شــبکه هــای ارتباطــی و    توســعه نظــام ملــی اطــالع رســانی را بــه صــورتی فــراهم نمــاید کــه همــراه ب

ــی و      ــن داخل ــش محققی ــیری از دان ــره گ ــات و به ــه اطالع ــوب ب ــی ،  دسترســی ســهل و مطل ــای اطالعات بانکه

ــ   ــی عالق ــرای تمام ــی ب ــه را      خارج ــالمت جامع ــای س ــت ارتق ــالقوه و در جه ــندگان ب ــتفاده کن ــندان و اس ه م

 .امکانپذیر نماید

 

  اقدامات و راهکارهای اجرایی تحقق سیاست استراتژیک-19-2

  وضع یا اصالح قوانین–الف 

  بازنگری در قوانین مربوطه به اخذ مجوز برای گسترش ارتباطات در امر اطالع رسانی-1

ی عالـی اطـالع رسـانی کشـور بـه عـنوان متولـی صـدور مجوز ایجاد سایت های اطالع                       تعییـن شـورا    -1-1

 رسانی و استفاده از خدمات شبکه های اطالع رسانی جهانی

ــل  -2-1 ــیف حداق ــه تخف ــانی دانشــگاهی    70 ارائ ــای اطــالع رس ــباطات شــبکه ه ــراری ارت  درصــد در برق

برقـراری ایـن ارتـباطات براسـاس مصوبه     برمبـنای بسـترهای مخابراتـی کشـور و عـدم پرداخـت بـیعانه در           

 .شورای عالی اقتصاد

  اصالح قوانین به منظور همکاری بخش غیردولتی در امر اطالع رسانی علوم پزشکی-2

یت و توسعه نظام ملی اطالع رسانی علوم پزشکی تقو
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ــوم        -1-2 ــنه عل ــات در زمی ــع اطالع ــن و توزی ــزاران تأمی ــرای کارگ ــی ب ــیف مالیات ــن تخف ــر گرفت  در نظ

 پزشکی 

 تی برای ورود تجهیزات مورد نیاز شبکۀ اطالع رسانی تدوین و تنظیم قوانین و ضوابط تسهیال-3

 عضــویت نمایــنده تــام االختــیار وزیــر بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی کشــور در شــورای عالــی  -1-3

 انفورماتیک کشور

ــهیالت      -2-3 ــا تس ــن ارز ی ــژه تأمی ــهیالت وی ــور از تس ــه کش ــانی ب ــااطالع رس ــبط ب ــیزات مرت  ورود تجه

 .ر باشندقانونی و حقوق گمرکی برخودا

ــکی      -4 ــوم پزش ــات عل ــه اطالع ــان ب ــی ارزان و آس ــرای دسترس ــی ب ــای قانون ــررات و مجوزه ــری مق  بازنگ

 )… بانک اطالعاتی و –کتاب (تولید شده در خارج از کشور 

ــید وزارت      -1-4 ــاس تای ــکی براس ــوم پزش ــی و عل ــنابع علم ــندگان م ــرای وارد کن ــالیانه ب ــوز س ــدور مج ص

 ) قانون گمرکات کشور38 ماده 6اصالح بند (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 

  اصالحات سازمانی و تشکیالتی–ب 

  اصالح سازمانی و تشکیالتی واحدهای اطالع رسانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور-1

  ایجاد پایگاههای تولید و عرضه اطالعات پزشکی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی-2

 

  سیاستها وروشهای اجرایی–ج 

ن بـرنامه  هـای الزم بـرای ارائـه واحـد درسـی اطـالع رسـانی پزشـکی در دوره هـای آمـوزش رسمی             تدویـ  -1

 .علوم پزشکی

ــوم       -2 ــی عل ــتمهای اطالعات ــایر سیس ــر س ــارت ب ــی و نظ ــنظور هماهنگ ــه م ــی ب ــهای اجرای ــن روش  تدوی

 . تحقق یکپارچگی نظام اطالع رسانی کشور… و MIS ، HBI ، HISپزشکی نظیر 

هـای الزم بـرای انجـام تحقـیقات مسـتمر بـه مـنظور توسـعه و بهیـنه سازی اطالع رسانی                        تدویـن بـرنامه      -3

 علوم پزشکی 
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  ایجاد تسهیالت به منظور تقویت و توسعه منابع تولید اطالعات-4

ــاری،    -5 ــی آم ــرداری از شــبکه بانکهــای اطالعات ــره ب ــید و به ــی در تول ــن ضــوابط و اســتانداردهای مل  تدوی

  مدارک پزشکیکتابخانه ها و واحدهای

ــی، و توســط     -6 ــوم پزشــکی در ســطح مل ــرای توســعه شــبکه ارتباطــی عل ــی ب ــرنامه هــای اجرای  تدویــن ب

 ارتباطات بین المللی 

ــرای تقویــت و گســترش مراکــز اطــالع رســانی، اســناد و کــتابخانه هــا و    -7 ــرنامه  هــای اجرایــی ب  تدویــن ب

 مراکز عرضه اطالعات رایانه ای علوم پزشکی

ــرنا-8 ــه مــنظور ارتقــای دانــش و مهــارت     تدویــن ب مه هــای آموزشــی و برگــزاری کارگــاه  هــای آموزشــی ب

 نیروهای متخصص مراکز اطالع رسانی

 بازنگــری در ضــوابط مــربوط بــه کــتابخانه هــا، مراکــز اطــالع رســانی، تولــید نــرم  افــزار و انتشــارات علــوم -9

 پزشکی برای تسهیل اطالع رسانی

ــ  -10 ــی ب ــای اجرای ــرنامه ه ــن ب ــجویان     تدوی ــط دانش ــی توس ــنابع اطالعات ــیری از م ــره گ ــترش به رای گس

 ، و اســتفاده از مــنابع اطالعاتــی در مطالعــات و تحقــیقات فراپزشــکی از  …اعضــای هــیات علمــی، محققیــن و 

 نوع اجتماعی، اقتصادی، مدیریت و فرهنگی



 ١١٥

  سیاست استراتژیک-20

  توجیه سیاست استراتژیک-20-1

ــه   ــی ب ــارآمد، از اهمیــت   توســعه بخــش آمــوزش عال ــتعهد و ک ــیروی انســانی م ــنظور تأمیــن و تربیــت ن م

تـنها در شـرایط وجود تعداد کافی و   . ویـژه ای در بـرنامه ریـزی بـرای رشـد و توسـعه کشـور بـرخوردار مـی باشـد              

مناسـبی از نـیروی انسـانی بـا ویژگـیهای یـاد شـده اسـت کـه مـی تـوان توسـعه اقتصـادی و اجتماعی کشور را                               

جلوگـیری از بـروز تنگـناهای ناشـی از کمـبود نـیروی انسانی تخصصی در                 .  امکانـپذیر نمـود    بـه نحـوی مناسـب     

در زیر  . فرآیـند توسـعه نـیز یـک هـدف اساسـی دیگـر در بـرنامه هـای توسـعه آمـوزش عالـی محسوب می گردد                           

بخــش آمــوزش پزشــکی کشــور نــیز، رفــع مشــکالت و تنگــناهای نــیروی انســانی مــتعهد بــا تخصصــهای مــورد 

معـه در بـرنامه هـای توسـعه خدمـات بهداشـتی و درمانـی کشـور از اهـداف بسـیار مهم به شمار رفته، و                            نـیاز جا  

 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موظف به تأمین شرایط مناسب در این زمینه می باشد

 

  اقدامات و راهکارهای اجرایی تحقق سیاست استراتژیک-20-2

  وضع یا اصالح قوانین-الف

قـــانون بمـــنظور تعییـــن ظرفیـــت پذیـــرش در دانشـــگاههای علـــوم پزشـــکی برمبـــنای  اصـــالح  

ضــرورت هــای توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــور توســط وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و  

 .رفع مشکالت اشتغال دانش آموختگان

ــت       ــه رعای ــی ب ــی غیردولت ــز آموزش ــگاهها و مراک ــزام دانش ــت ال ــررات الزم جه ــن و مق ــن قوانی  تدوی

 .سیاست ها و ضوابط آموزش پزشکی کشور

  اصالحات سازمانی و تشکیالتی–ب 

تبیین و تثبیت جایگاه بخش آموزش عالی بعنوان یک بخش زیربنایی در برنامه های توسعه 
 منابع انسانی و رشد و توسعه کشور
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بازنگــری و اصــالح ســازمانی و تشــکیالتی دانشــگاههای علــوم پزشــکی در جهــت افــزایش و اعطــای         

اختــیارات و اســتقالل عمــل بــه دانشــگاهها بــه مــنظور افــزایش رقابــت علمــی و تــنوع در سیاســت و ماموریــت 

 .آنها

 وشهای اجرایی سیاستها و ر–ج 

 تدویـن بـرنامه  هـای اجرایـی مناسـب بـرای افـزایش نقـش دانشـگاهیان و افـزایش توانایـی آنان در نظام                            -1

 تصمیم  سازی در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور

ــر     -2 ــاری موث ــباط و همک ــزایش مشــارکت دانشــگاهیان و ارت ــرای اف ــی مناســب ب ــن روشــهای اجرای  تدوی

 مختلف اقتصادی و اجتماعی کشوردانشگاهها با بخش های 

  تدوین برنامه های مناسب جهت افزایش انگیزه در دانشگاهیان برای ارتقای سطح علمی آنها-3

ــتخاب شخصــیتهای علمــی و فرهنگــی برجســته بعــنوان   -4 ــرای ان  تدویــن آییــن نامــه هــای اجرایــی الزم ب

  قابل قبولمسوولین و اساتید دانشکده های علوم پزشکی با توجه به شاخص های

ــوم     -5 ــت در دانشــگاههای عل ــام مدیری ــت نظ ــرای اصــالح و تقوی ــی مناســب ب ــای اجرای ــرنامه ه ــن ب  تدوی

 پزشکی از لحاظ ساختاری و عملکردی

 طراحــی نظــام جــامع آمــوزش عالــی بــرای رشــته هــای مخــتلف گــروه پزشــکی در کشــور بــه تفکــیک   -6

 استانها و تعیین جایگاه بخش غیردولتی

ی آمـوزش عالـی گـروه پزشـکی و شـاخص هـای ارزشـیابی  و اعتـبارگذاری آموزشی                      تدویـن شـاخص هـا      -7

 فراهم کردن زمینه  های رشد و ارتقای کیفی متناسب با شرایط جامعه

 تدویــن دســتورالعملهای الزم بــرای نظــارت و ارزشــیابی مســتمر مؤسســات آموزشــی گــروه پزشــکی در  -8

 ش پزشکیبخش غیردولتی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموز

 تدویــن بــرنامه اجــرای مناســب بــرای تعییــن ظرفیــت پذیــرش دانشــجو در گــروه پزشــکی متناســب بــا  -9

 .ضرورتهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ــوم        -10 ــگاههای عل ــجویان دانش ــی دانش ــطح علم ــودن س ــتاندارد نم ــنظور اس ــررات الزم بم ــن مق  تدوی

 .لتی و غیردولتی پزشکی دو
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  سیاست استراتژیک-21

 

 

  توجیه سیاست استراتژیک-21-1

ــند از         ــا عبارت ــم آنه ــه اه ــت ک ــکالتی اس ــع مش ــند رف ــکی نیازم ــوم پزش ــگاههای عل ــی دانش ــعه کیف توس

ــی و عــدم     ــی شــدن مــدت اجــرای طــرحهای عمران ــی و ارزی، طوالن ــبارات ریال ــی و اعت ــنابع مال محدودیــت م

ظرفیـت هـای فیزیکـی آمـوزش، هـرم نامناسـب اعضـای هـیات علمی و سایر عواملی که                     بهـره بـرداری بموقـع از        

ــردد       ــی گ ــکی م ــوم پزش ــگاههای عل ــژوهش در دانش ــوزش و پ ــت آم ــدن کیفی ــن آم ــب پایی ــن . موج همچنی

بـرنامه ریـزی آموزشـی منطـبق بـا نـیازها و امکانـات بـالقوه مـنطقه ای، اسـتفاده از شـیوه های نوین آموزشی که                             

ــد موجــب ــوآروری و مهــارت در دانشــجویان باشــد، ایجــاد رشــته هــای تخصصــی   مــی توان  ایجــاد خالقیــت و ن

جدیــد در کشــور متناســب بــا نــیازها در فرآیــند توســعه اقتصــادی و اجتماعــی، بهــره گــیری از روشــهای نویــن  

ــرای یافتــن     ــزایش انگــیزه اعضــای هــیات علمــی و دانشــجویان ب ارزشــیابی دانشــجویان در دوران تحصــیل، اف

 مناســب جهــت ارتقــای ســطح علمــی در دانشــگاهها، و ایجــاد شــرایط مناســب اجتماعــی بــرای دانــش راههــای

آموخــتگان از طــریق افــزایش فرصــتهای شــغلی بــرای آنــان از عوامــل مهــم در توســعه کمــی و کیفــی آمــوزش 

عالـی در گـروه پزشـکی و بهـره گـیری از سـرمایه گذاریهـا در آمـوزش عالـی جهـت نـیل بـه اهـداف توسعه در                                

 .ور محسوب می شودکش

 

  اقدامات و راهکارهای اجرایی تحقق سیاست استراتژیک-21-2

  وضع یا اصالح قوانین–الف 

 .نیاز به اصالح و وضع قوانین جدید ندارد

ارتقای کیفیت آموزش در همه رده های نیروی انسانی گروه پزشکی متناسب با 
 ضرورت های توسعه



 ١١٨

 

  اصالحات سازمانی و تشکیالتی–ب 

ــارت و        ــای نظ ــزی و واحده ــرنامه ری ــز ب ــودن مراک ــال نم ــدازی و فع ــنظور راه ان ــه م ــازمانی ب ــالحات س اص

 .رزشیابی در خدمات آموزشیا

 

  سیاستها و روشهای اجرایی–ج 

 بــرآورد نــیروی انســانی مــورد نــیاز در گــروه پزشــکی براســاس اســتراتژیهای توســعه و متناســب بــا نــیاز -1

 حال و آینده کشور

  تأمین سازوکارهای انگیزشی برای اعضای هیات علمی-2

 عضای هیات علمی رفع مشکالت قانونی در امور اداری و استخدامی ا-3

ــرای      -4 ــی ب ــیات علم ــای ه ــویق اعض ــیزه و تش ــاد انگ ــرای ایج ــب ب ــهای مناس ــیری روش ــن و بکارگ  تدوی

 پژوهش، و تهیه و تدوین و انتشار مقاالت علمی

 تدویـن دسـتورالعمل هـای اجرایـی مناسـب بـرای شـرکت مؤثـر دانشـگاهیان در سـمینارها، کـنگره های                         -5

 ضه های جهانی و افزایش زمینه های الزم برای فرصت های مطالعاتیبین المللی و بطور کلی در تمام عر

ــجویان،         -6 ــداد دانش ــه تع ــه ب ــا توج ــبارات ب ــه اعت ــع عادالن ــرای توزی ــررات الزم ب ــوابط و مق ــن ض  تدوی

ــیاز در یــک دانشــگاه و      ــورد ن ــی، پژوهشــی، رفاهــی موجــود و م ــات آمــوزش نظــری، بالین ــا، امکان دانشــکده ه

ــا بمــنظور   همچنیــن در نظرگرفتــن گســتر ــبود شاخصــهای آنه ــرای به ش ظرفیــت هــای فیزیکــی آموزشــی، ب

 ارتقای کیفیت آموزش

  تدوین شاخصها و روشهای مناسب برای ارزیابی فعالیتهای اعضای هیات علمی-7

ــیابی      -8 ــرح درس، و ارزش ــس، ط ــیق، روش تدری ــوزش روش تحق ــرای آم ــی ب ــای اجرای ــرنامه  ه ــن ب  تدوی

 اعضای هیات علمیآموزشی به منظور ارتقای کیفی 

 بکارگـیری روشـهای اجرایـی مناسـب بـرای ایجـاد و تـرویج روحـیه همکـاری بیـن اعضـای هیات علمی                          -9

 در گروههای آموزشی و بین این گروهها به منظور تسهیل فعالیت های آموزشی و پژوهشی
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ــتا     -10 ــا اس ــگاهیان ب ــی دانش ــی و فرهنگ ــباط علم ــزایش ارت ــرای اف ــتورالعمل ب ــرای دس ــیه و اج دان و  ته

پژوهشـگران خـارج از کشـور، و از جملـه دعـوت آنـان بـرای انجـام فعالیـت هـای مشـترک پژوهشـی، و شرکت                             

 .در سمینارها و کنگره های علمی داخل کشور

ــی      -11 ــبکه جهان ــر و ش ــه یکدیگ ــا ب ــال آنه ــگاهها و اتص ــه ای در دانش ــی رایان ــای اطالعات ــبکه ه ــاد ش  ایج

 و فــراهم آوردن امکــان دسترســی مطلــوب بــرای     (Telemedicine)اینترنــت و سیســتم پزشــکی از راه دور   

 .همگان بویژه مدیران و برنامه ریزان به شبکه های اطالعاتی

ــتانها    -12 ــرای شهرسـ ــی جدیدبـ ــیات علمـ ــای هـ ــتخاب اعضـ ــرای انـ ــب بـ ــتورالعمل مناسـ ــیه دسـ  تهـ

 حتی االمکان از میان نیروهای متخصص بومی برای افزایش امکان ماندگاری آنها در محل

 تهـیه دسـتورالعمل بـه مـنظور بکارگـیری نـیروی انسـانی آموزشـی در گـروه پزشـکی بـه مـنظور تمام                         -13

 .وقت

 تهـیه آییـن نامـه هـای اجرایـی مناسـب بـرای اعمـال دیدگـاه هـای جامعـه نگر در برنامه های آموزشی به                             -14

 .منظور انطباق برنامه  ها با نیازهای جامعه

شـامل تعییـن اهـداف یادگیری ها     (بازنگـری مسـتمر بـرنامه هـای درسـی            تدویـن بـرنامه  اجرایـی بـرای           -15

در رشــته هــا و مقــاطع مخــتلف آمــوزش گــروه پزشــکی و تــالش بــرای تطــابق آنهــا بــا  ) و روشــهای یادگــیری

 .پیشرفت های علمی در سطح جهان

ــرای مشــارکت افــراد در   -16 ــرای جلــب اعــتماد جامعــه هــدف ب  تدویــن و بکارگــیری روشــهای مناســب ب

 رنامه های آموزشیب

 تهــیه دســتورالعمل هــای مناســب بــرای نظــارت و ارزیابــی مســتمر بــر عرصــه هــای آمــوزش نظــری و   -17

ــیروی انســانی      ــنظور تعییــن کمــبودها از نظــر آمــوزش، ن ــه م ــی ب ــرنامه هــای علمــی ارزیاب ــب ب بالینــی در قال

 کارآمد و متناسب، تجهیزات، اولویت بندی و ارائه راه حل برای آنها

 و شاخصــهای اســتاندارد بــرای اســتفاده هــر (Procedure book)هــیه ضــوابط، دســتورالعملها ، روشــها  ت-18

چـه مطلـوب تـر از امکانـات آموزشـی موجـود و بـالقوه در عرصـه هـای آمـوزش و خدمـات بهداشـتی درمانی در                              

 . درمانی–دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
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نــه (ر اصــالح بـرنامه آمـوزش پزشـکی در قالــب بـیمار محـوری       تدویـن بـرنامه هـای مناســب بـه مـنظو     -19

  بیمار(Biopsychosocial) یعنی توجه به ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی )بیماری محور

  تدوین برنامه و تعیین اولویت برای راه اندازی رشته های تخصصی مورد نیاز-20

ــیر روش   -21 ــای آموزشــی مناســب نظ ــن روش ه ــه  Problem solving تدوی ــوزش از ســالمت ب  و نحــوه آم

 .بیماری و از پیشگیری به درمان و نوتوانی

 تدویــن بــرنامه  هــای اجرایــی مناســب بــرای بهــبود شــیوه هــای آمــوزش، از پیشــگیری، ســطح اول تــا   -22

سـطح سـوم بـا توجـه بـه ضـرورت آمـوزش دانشـجویان در مراکـز آمـوزش سـرپایی و به منظور توسعه آموزش                            

 مبتنی بر جامعه

 تدویـن بـرنامه هـای اجرایـی بـه مـنظور بهـبود شـیوه  هـا و روش هـای آمـوزش برای افزایش زمینه بروز                              -23

 خالقیت ها ، نوآوریها

ــنابع آموزشــی و     -24 ــه م ــتیابی دانشــجویان ب ــرای تســریع و تســهیل دس ــیری روشــهای مناســب ب  بکارگ

 .لی و خارجیاطالعات ضروری از قبیل مطالب ارائه شده در سیمینارها و کنگره های داخ

 تعییـن شــیوه هــای مناســب بـرای ارزشــیابی و ارزیابــی آموخــته هـای آنــان بطــور مســتمر و در صــورت    -25

 .لزوم تغییر اساسی در شیوه آزمون و ارزشیابی دانشجویان

  ارزشیابی ارائه خدمات ثمربخش توسط دانش آموختگان-26

یش پژوهشـهای کاربـردی و مفـید برای          تدویـن آییـن نامـه هـا و روشـهای اجرایـی مناسـب بـرای افـزا                   -27

 جامعه و جهت دادن پایان نامه های دانشجویان به سوی این پژوهشها

 تعییــن معــیارهای قــابل قــبول در مــورد شــاخص هــای آموزشــی براســاس نــیازهای جامعــه، امکانــات،  -28

  برای ارزیابی عوامل اصلی موثر بر کیفیت آموزش…نیروی انسانی جمعیت و 

یارهای و شــاخص هــای مناســب بــرای اعتــبارگذاری علمــی دانشــگاه هــا بــه مــنظور تعییــن  تدویــن معــ-29

 حداقل اعتبار علمی مورد نیاز جهت تداوم کار دانشگاهها و ایجاد رقابت برای ارتقای کیفیت آموزش

  تعیین استانداردهای مورد لزوم برای برآورد نیروی انسانی آموزشی و پشتیبانی آموزشی-30

 :یازهای آموزشی و به تبع آن تعیین ن-31



 ١٢١

 تعیین ظرفیت ورودی رشته ها و مقاطع مختلف گروه پزشکی در بخش های دولتی و غیردولتی 

محــدود نمــودن گســترش مراکــز آموزشــی در صــورت عــدم بــرخورداری از شــرایط الزم، و جلوگــیری از   

صــوص در ســطوح تأســیس و گشــایش دانشــگاه و دانشــکده علــوم پزشــکی در طــول بــرنامه ســوم توســعه بخ

 کاردانی

تغیـیر کاربـری فضـاهای کالـبدی از رشـته هـای غـیرمورد نـیاز بـه رشـته هـای مـورد نیاز و یا تبدیل این                               

 مراکز از دانشکده به پژوهشکده

 اصالح هرم دانشجویی بنفع آموزش دوره های مورد نیاز و بخصوص تحقیقاتی 

یــژه در زمیــنه رشــته هــای جدیــد از طــریق   بــرنامه ریــزی بــرای افــزایش آگاهــی هــای عمومــی جامعــه بو -22

 رسانه های گروهی برای استفاده مناسب از خدمات دانش آموختگان

 تدویــن روشــهای مناســب بــرای تأمیــن مــنابع الزم در جهــت توســعه، تکمــیل، تعمــیر، احــداث ، تجهــیز  -23

 یبیمارستانها و واحدهای آموزشی و پژوهشی برای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشک

 تدویـن بـرنامه اجـرای مناسـب بـرای توسـعه پـروژه هـای آموزشـی کـه موجـب بهـبود کیفیـت آموزش در                 -24

وزشـی تغییر کیفیت در واحدهای      ‚دانشـگاهها و دانشـکده هـای علـوم پزشـکی مـی شـود برمبـنای پـروژه هـای آ                     

 تحت پوشش

  ایجاد و تجهیز کتابخانه ها و فیلم خانه های روزآمد در دانشگاهها-35

  و دیگر منابع آموزشیCD ایجاد نمایشگاهها و فروشگاههای دایمی کتاب، فیلم و -36

 تهـیه بـرنامه هـای اجرایـی مناسـب بمـنظور افـزایش مشـارکت یادگـیرنده هـا وآمـوزش دهـندگان در حل                           -37

  درمانی جامعه–مشکالت بهداشتی 
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  سیاست استراتژیک-22

 

 

  توجیه سیاست استراتژیک-22-1

ــزایش تعــداد ــه ضــرورت بازنگــری در کیفیــت    اف ــا توجــه ب  دانــش آموخــتگان گــروه پزشــکی در کشــور، ب

آمـوزش گـروه پزشـکی و پیشـرفتهای علمـی  رشـد شـتابان دانـش و فـن آوری پزشـکی در جهـان، و همچنین                             

ــه،     ــابل جامع ــه ســالمتی، وظــایف دانشــگاه و دانشــگاهیان در مق ــیر و تحــول در نگــرش دانــش پزشــکی ب تغی

مـی دانـش آموخـتگان همـزمان بـا رشـد و تحـوالت علمـی در جهـان بهبود یافته، و نظام                        پزشـکی و مهـارت عل     

بــرای ایــن مــنظور توســعه بــرنامه هــای آمــوزش  . اطــالع رســانی مــربوط بــه آن رشــد و توســعه حاصــل نمــاید 

مـداوم بـرای جامعـه پزشـکی و برگـزاری دوره هـای آموزشـی کوتـاه مـدت بـرای روز آمـد نمـودن دانسـته هـا و               

ی دانــش آموخــتگان، از ضــرورتهای توســعه خدمــات آموزشــی، بهداشــتی و درمانــی در کشــور         مهارتهــا

 .محسوب می شود

 

  اقدامات و راهکارهای اجرایی تحقق سیاست استراتژیک-22-2

  وضع یا اصالح قوانین–الف 

 .نیاز به اصالح و وضع قوانین جدید ندارد

 

  اصالحات سازمانی وتشکیالتی–ب 

اختار سـازمانی اداره کـل آمـوزش مـداوم جامعـه پزشـکی در حـوزه معاونـت آموزشی                    بازنگـری و اصـالح سـ      

و زیـر بخشـهای آن در دانشــگاههای علـوم پزشــکی کشـور بـه مــنظور تأمیـن انــتظارات جامعـه در بــرخورداری        

 .از خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با پیشرفتهای علمی روز

 جاد دوره های آموزش مداوم برای جامعه پزشکیگسترش و ای
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  سیاست ها و روشهای اجرایی–ج 

ــیازهای مــبرم در همــۀ رده هــای گــروه     بررســی و -1 شناســایی وضــع موجــود آمــوزش مــداوم و تعییــن ن

 .پزشکی

 تعییــن اولویــت هــا و تدویــن بــرنامه هــا در زمیــنه آمــوزش مــداوم در ســطوح مخــتلف گــروه پزشــکی بــا -2

  تخصصی–استفاده از مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی و انجمنهای علمی 

 .اوم همزمان با روزآمد کردن محتوای آنها طراحی برنامه های آموزش مد-3

ــمینارها و      -4 ــی، س ــای آموزش ــای کارگاهه ــرنامه ه ــتمر ب ــیابی مس ــرای ارزش ــی ب ــهای اجرای ــن روش  تدوی

 کنگره های داخلی

  اختصاص اعتبار الزم به منظور حمایت از اجرای کیفی برنامه ها-5

ــوزی،  ا  -6 ــداوم از راه دور و خودآم ــوزش م ــای آم ــرنامه ه ــن ب ــرای   تدوی ــهیالت الزم ب ــاد تس ــریق ایج ز ط

اعتــبار بخشــیدن بــه بــرنامه هــای خودآمــوزی و غیرحضــوری و قــابل قــبول دانشــگاهها، و انجمــنهای علمــی و   

 تخصصی، و اعطای مجوز تخصیص امتیاز

 تدویــن بــرنامه هــای مناســب بــه مــنظور ایجــاد تســهیالت و تأمیــن مــنابع اعتــباری الزم بــرای شــرکت  -7

 صص در کنگره های بین المللیدانش آموختگان متخ

 تدویــن بــرنامه هــای مناســب بــه مــنظور فــراهم نمــودن امکــان آمــوزش مــداوم از طــریق اطــالع رســانی -8

 .پزشکی

  تدوین برنامه  و برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت برای کارکنان مؤسسات پزشکی-9
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  سیاست استراتژیک-23

  توجیه سیاست استراتژیک-23-1

ــرد اصــول مدیریــت  –فیــت مدیریــت خدمــات آموزشــی و آموزشــی  ارتقــای کی ــه کارب ــی، و توجــه ب  درمان

ــیر  ــای مســتمر کیفیــت  (TQM)کیفیــت فراگ ــبرد مناســب آن ارتق ــای  (CQI) و راه ــنه ه ــه زمی ــر آنک ــالوه ب  ع

تأمیــن اعتــبار، اصــالحات (مناســب بــرای تأمیــن حمایــتهای مخــتلف در زمیــنه هــای قــانونگذاری و پشــتیبانی  

فـراهم مـی نمـاید، پاسـخ گویـی بـه انتظارات         )   و سـاختاری، و اجـرای طـرحهای عملیاتـی و عمرانـی             تشـکیالتی 

ــروز مشــکالتی همانــند تعــدد مــراجع تصــمیم گــیری در امــور سیاســتگذاری و    ــپذیر نمــوده، و از ب را نــیز امکان

نمــودن برایــن اســاس الزم اســت ضــمن آشــنا . اجرایــی در بــرنامه هــای آمــوزش پزشــکی جلوگــیری مــی نمــاید

ــه ضــرورت افــزایش کیفــت خدمــات آموزشــی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی کــه توســط مراکــز     ــتها ب مدیری

 ، بــا ١آموزشــی ارائــه مــی شــود، در آنــان توانایــیهای الزم و بــرای بهــبود کیفیــت خدمــات و نحــوه فــرآوری آن 

یش انگــیزه در محــوری، بهــبود سیســتمها و روشــهای انجــام کــار، افــزا) یــا مشــتری(توجــه بــه اصــول جامعــه 

 . در مدیریت تولید و ارائه خدمات ایجاد نمود٢کارکنان و به طور کلی استفاده موثر عملکرد کیفیت

 

  اقدامات و راهکارهای اجرایی تحقق سیاست استراتژیک-23-2

  وضع یا اصالح قوانین–الف 

 .نیاز به اصالح و وضع قوانین جدید ندارد

                                                           
1 . Integragted Product and Process Development   (IPPD) 

2 . Quality Function Development (QFD) 

  و (TQM) خدمات و توسعه کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر –ارتقای کیفیت مدیریت آموزش 
  ، در دانشگاههای علوم پزشکی(CQI)راهبرد  ارتقای مستمر کیفیت 
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  اصالحات سازمانی و تشکیالتی–ب 

تشـکیل سـتادهای بـرنامه یـزی و بهـبود مدیریـت خدمـات بـرای اسـتقرار نظـام مدیریـت کیفیـت فراگیر و                           

 .نظارت و ارزشیابی آن در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

 

  سیاست ها و روشهای اجرایی–ج 

نی، تجهیزاتــی در  بررســی و تحلــیل نقــاط ضــعف نظــام آموزشــی در گــروه پزشــکی در زمیــنه هــای انســا-1

فضـاهای آموزشـی، و همچنیـن بـرنامه  هـای آموزشـی، و آشـنا نمـودن مدیـران بـه انـتظارات از کیفیت خدمات                            

 و نحوه فرآوری آن

  ارزیابی و بازنگری سیاست ادغام دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان های بهداری منطقه ای-2

ــرای مدیر -3 ــرنامه هــا و ضــوابط اجرایــی الزم ب ــرنامه ریــزی آموزشــی براســاس داده هــای   تدویــن ب یــت و ب

  درمانی–مناسب و قابل جمع آوری از مراکز آموزشی 

 تدویــن اســتانداردها و دســتورالعملهای مناســب بــرای ارزشــیابی کیفیــت خدمــات و نحــوه فــرآوری آن،  -4

 و نظارت بر آنها

ــنه از شــبکه هــای بهداشــتی   -5 ــرای اســتفاده بهی ــی مناســب ب ــرنامه اجرای ــیه ب ــوزش –  ته ــی در آم  درمان

  درمانی–پزشکی مطابق با استانداردهای کیفی برای نحوه ارائه خدمات آموزشی، و آموزشی 

 تدویــن و اجــرای بــرنامه هــای آموزشــی ویــژه مدیــران و بــرنامه ریــزان آموزشــی بــرای افــزایش توانایــی  -6

 .آنان در ارتقای کیفیت خدمات و نحوه فرآوری آن، و ارزشیابی مدیران

ــی    -7 ــه مــنظور اســتقرار مدیریــت کیفیــت فراگــیر و ترازیاب ــا مقــیاس (تدویــن روشــهای اجرایــی الزم ب ی

  درمانی– در نظام آموزشی پزشکی و آموزشی ٣مدیریت) گذاری

ــت       -8 ــت مدیری ــای کیفی ــنظور ارتق ــه م ــیابی ب ــنگ ارزش ــرویج فره ــرای ت ــب ب ــرنامه ۀای مناس ــن ب  تدوی

 خدمات، و نه اثبات نقاط ضعف مدیریتها

                                                           
3 . Bench Marking 



 ١٢٦

 تدویـن بـرنامه هـای اجرایـی بـرای ارتقـای مسـتمر کیفیـت در مدیریـت خدمـات،  و ایجـاد ، نگهـداری و             -9

 روزآمد کردن سخت افزارها، نرم افزارها و دیگر منابع اطالعاتی و پژوهشی

 تدویــن مقــررات و دســتورالعملهای الزم بــرای افــزایش ثــبات و توانایــی مدیریــتها در آمــوزش عالــی و  -10

 دیران به مشکالت ناشی از کیفیت خدمات و نحوه فرآوری آنپاسخ گویی م

 تدویــن بــرنامه هــا و روشــهای اجرایــی مناســب بــرای ایجــاد نظــام مدیریــت مشــارکتی، در قالــب نظــام -11

  درمانی–مدیریت کیفیت فراگیر در خدمات آموزشی و آموزشی 

 

  سیاست استراتژیک-24

 

 

  توجیه سیاست استراتژیک-24-1

رتقــای اخــالق پزشــکی و آمــوزش آن بــرای جامعــه پزشــکی از جملــه ضــرورتهای اساســی بــرای توجــه بــه ا

 و افـزایش مشارکت     توسـعه آمـوزش و پـژوهش در گـروه پزشـکی مطـابق بـا انـتظارات بـرنامه ریـزان و مدیـران،                        

چـنانچه آمـوزه هـای علمی و        . مـردم در فعالیـتهای آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاههای علـوم پزشـکی مـی باشـد                   

نــی در گســترش اخــالق پزشــکی بــه درســتی تبییــن گــردد و در فرآیــندهای آمــوزش دانشــگاهی و پــس از  دی

آن در اختـیار جامعـه پزشـکی کشـور قـرار گـیرد، ضـمن تحقـق اعـتماد مـتقابل بیـن صاحبان حرف پزشکی و                            

ــوان     ــرای ارتقــای ســطح ســالمت جامعــه، مــی ت ــیروی انســای در گــروه پزشــکی ب ــزایش کارآیــی ن مــردم و اف

ــیا ــا مشــکالت بهداشــتی و درمانــی افــراد جامعــه   ن زهای آموزشــی و پژوهشــی در علــوم پزشــکی را متناســب ب

 .شناسایی، و برای تأمین نیازها برنامه ریزی الزم به عمل آورد

 

  اقدامات و راهکارهای اجرایی تحقق سیاست استراتژیک-24-2

  وضع یا اصالح قوانین–الف 

 .نداردنیاز به اصالح و وضع قوانین جدید 

 علمی و دینی در جامعه پزشکی) یا تعالیم(ارتقاء اخالق پزشکی براساس آموزه های 



 ١٢٧

  اصالحات سازمانی و تشکیالتی–ب 

ــوزش         ــان و آم ــت درم ــتاد وزارت، بهداش ــگاهی و س ــران دانش ــاحب نظ ــی از ص ــته تخصص ــکیل کمی تش

ــن       ــی، و همچنی ــیات علم ــای ه ــای اعض ــذب و ارتق ــکی در ج ــالق پزش ــوابط اخ ــن ض ــنظور تعیی ــکی بم پزش

 ریزی گروه پزشکیتدوین برنامه آموزشی دروس اخالق پزشکی تحت نظر شورای عالی برنامه 

  سیاست ها و روشهای اجرایی–ج 

 تدویــن بــرنامه هــای اجرایــی بــرای ارزیابــی مســتمر فعالیــتهای اعضــای هــیات علمــی در زمیــنه تــرویج  -1

 اخالق پزشکی 

ــرنامه هــای    -2 ــه مــنظور اختصــاص دادن بخشــی از محــتوای ب  تدویــن آییــن نامــه هــای اجرایــی مناســب ب

 .به مطالب علمی و کاربردی در اخالق پزشکی)  سمینارهای بزرگو یا همایش ها و(آموزش مداوم 

ــد ارتباطــی و شــیوه هــای نویــن و    -3 ــناوریهای جدی ــرد ف ــزایش کارب ــرای اف ــرنامه اجرایــی الزم ب  تدویــن ب

 .کارآمد در آموزش نظری و علمی اخالق پزشکی

ــرف    -4 ــاحبان ح ــتهای ص ــی فعالی ــرای ارزیاب ــتورالعملهای دالزم ب ــوابط و دس ــن ض ــد   تدوی ــکی از بع  پزش

 .اخالق پزشکی در پژوهش و کار حرفه ای

 



 ١٢٨

 هدف های  کمـی و کیفی بخش بهداشت و درمان

 در برنامه سوم توسعه

 

 

 

 

 

 

  هدف های کیفـی-الف

 بهداشت  .1

 پیشگیری و مراقبت از – تنظیم خانواده – باروری –تقویـت و اجـرای بـرنامه هـای امنیـت غـذا و تغذیه           

  بهداشت نوجوانان و جوانان و بهداشت محیط - غیر واگیرداربیماریهای واگیردار و

تکمـیل طـرح گسـترش شـبکه هـای بهداشتی و درمانی جهت سهولت دسترسی مردم به خدمات اولیه                     

 بهداشتی 

 فراهم نمودن زمینه مردم و بخش های تعاونی و خصوصی در ارائه خدمات اولیه بهداشتی 

 ص ملیافزایش سهم بخش بهداشت از تولید ناخال 

 درمـان .2

ــی        ــانی در بخــش دولت ــی و انس ــنابع فیزیک ــع م ــن و توزی ــی تأمی ــات درمان ــندی خدم ــطح ب ــرای س اج

 ،تعاونی و خصوصی بر مبنای آن

 برقراری نظام ارجاع 

 ایجاد نظام اطالعات مدیریتی مناسب 



 ١٢٩

 تکمیل شبکه اورژانس کشور  

 ساماندهی امور مربوط به بیماران خاص ،روانی مزمن و سوختگی  

 گری در نظام پرداخت هزینه خدمات درمانی به عرضه کنندگان خدماتبازن 

  دارو .3

 افزایش منابع ارزی تخصیص یافته برای تأمین و تولید داروی مورد نیاز جامعه 

 تنظیم بازار متناسب با شرایط حفظ ،نگهداشت و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی 

 واردات و توزیع داروتقویت واحدها کنترل کیفیت دارو و نظارت بر تولید، 

 اصالح فرهنگ نسخه نویسی وافزایش آگاهی های عمومی در زمینه مصرف دارو 

 

 آموزش .4

ــعه         ــرورتهای توس ــا ض ــکی ،ب ــروه پزش ــانی گ ــیروی انس ــای ن ــه رده ه ــوزش در هم ــت آم ــای کیفی ارتق

 اقتصادی و اجتماعی کشور 

 تثبیت و گسترش آموزش مداوم جامعه پزشکی  

 زش در دانشگاه های علوم پزشکی ارتقای کیفیت مدیریت آمو 

 ارزشیابی مستمر آموزشی برای بهبود فرایند آموزش پزشکی و اعتالی موقعیت علمی کشور 

 

  پژوهش  .5

 پذیرش و بکارگیری اصل تحقیق به عنوان ابزاری برای نیل به توسعه پایدار و خودکفایی  

اشـتی ،درمانـی ،توانبخشی و      توسـعه پژوهشـهای کـار بـردی بـه مـنظور اصـالح نظـام ارائـه خدمـات بهد                     

 آموزشی 

 توسعه علوم و تکنولوژی پزشکی و بهره گیری از فن آوریهای جدید  

توســعه شــبکه ارتباطــی نظــام اطــالع رســانی علــوم پزشــکی در کشــور ،تقویــت مراکــز اطــالع رســانی     

 جهت تسهیل دسترسی به اطالعات مورد نیاز



 ١٣٠

  بیمه .6

ــی     ــات درمان ــیمه خدم ــی ب ــیری پوشــش جمعیت ــی و  فراگ ــان همگان ــیمه درم ــای ب ــارچوب نظامه در چ

 بیمه درمان مکمل 

اصـالح فرایـندها و روشـها در برقـراری نظـام یکسـان اجرایـی بـرای تمامـی سـازمانهای بـیمه گر و بیمه                            

 شدگان ، و نظام پرداخت فراهم آورندگان خدمات 

بــیمه شــوندگان ، توســعه روشــها و نظــام نظــارت و بازرســی بــرای ایجــاد و حفــظ اعــتماد مــتقابل بیــن   

 فراهم آورندگان خدمات ، و سازمانهای بیمه گر 

تأمیـن هزیـنه کـامل درمانـی بـر اسـاس تعـرفه هـای مناسـب بـرای بـیمه شـدگانی کـه در نظـام سطح                               

 .بندی خدمات و نظام ارجاع خدمات مورد نیاز خود را دریافت می دارند 

  

  بهزیستی و توانبخشی .7

 اده های آنان در فعالیتهای توانبخشی تأمین مشارکت افراد معلول و خانو 

ــی ،          ــنجاریهای اجتماع ــنه ناه ــه در زمی ــاد و جامع ــوولین و آح ــرش مس ــیر نگ ــی و تغی ــزایش آگاه اف

ــه      ــی ب ــی و روان ــنجاریهای اجتماع ــا ناه ــرخورد ب ــا در ب ــیر نگــرش آنه ــتها ،و تغی ــی و معلولی ــیماریهای روان ب

 عنوان بیماری 

 و ایجـاد امکانـات الزم بـه مـنظور گسـترش خدمات پیشگیری               تأمیـن مـنابع مالـی و انسـانی مـورد نـیاز             

 ،درمان و توانبخشی در مورد معلولیت های روانی و اجتماعی 

ایجــاد همکاریهــای بیــن بخشــی و مشــارکت جامعــه در بــرنامه ریــزی ،اجــرا و نظــارت بــر فعالیــت هــای  

دید اثـر عوامـل آسیب زا       پیشـگیری از معلولیـتها و آسـیب هـای اجتماعـی و حفاظـت جامعـه از تأثـیر و تشـ                      

 و معلولیت زا

.این هدف ها به شرح جدول های صفحات بعد ، بیان شده است  : هدف های کمی -ب



 ١٣١

 )بهداشت(هدفهای کمی بخش بهداشت و درمان  . 3جدول 

1383 1378 
واحد 
 متعارف

  عناوین شاخص

6/14 16 
در هزار 
 تولد زنده

 1 میزان مرگ و میر نوزادان

7/23 26 
ار در هز

 تولد زنده
 2 میزان مرگ و میر اطفال زیر یکسال

5/20 33 
در هزار 
 تولد زنده

 3 میزان مرگ و میر اطفال زیر پنج سال

34 4/37 
در صد هزار 
 تولد زنده

 4 میزان مرگ و میر مادران بار دار به علل عوارض حاملگی و زایمان

 5  طریق شبکه های بهداشتی در مناطق شهریدرصد دسترسی به مراقبتهای اولیه بهداشتی از درصد 65 100

 6 درصد دسترسی به مراقبتهای اولیه بهداشتی از طریق شبکه های بهداشتی در مناطق روستایی درصد 85 100

 7 درصد پوشش واکسیناسیون سرخک کودکان زیر یکسال درصد 95  به باال95

 8 زیر یکسالدرصد پوشش واکسیناسیون ب ث ژ کودکان  درصد 95  به باال95

 9 درصد پوشش واکسیناسیون فلج اطفال نوبت سوم کودکان زیر یکسال درصد 95  به باال95

 10 درصد پوشش واکسیناسیون ثالث نوبت سوم کودکان زیر یکسال درصد 95  به باال95

 11 نوبت سوم کودکان زیر یکسال› ب‹ درصد پوشش واکسیناسیون هپاتیت  درصد 94  به باال95

 12  ساله14 ماهه الی 15  در کودکان  MMRدرصد پوشش واکسیناسیون درصد - ه باال ب95

 13  ساله16 الی 14درصد پوشش واکسیناسیون توأم برای دانش آموزان  درصد 95  به باال95

 14 درصد زنانی که در دوره بارداری از نظر کزاز ایمنی دارند درصد 76  به باال90

 15 روری کلیمیزان با فرزند 6/2 3/2

 16 میزان استفاده از روشهای مدرن پیشگیری از بارداری درصد 6/54 60

 17 میزان مراقبت از زنان باردار درصد 74 90

 18  گرم هنگام تولد2500درصد نوزادان با وزن کمتر از  درصد 10 8

 19  ماهگی6میزان استفاده از روش شیر دهی انحصاری تا  درصد 7/55 63

 20 ماهگی 12احتمال تداوم شیر دهی مادر در کودکانی که شیر مادر را شروع کرده اند تا صددر 86 86

 21  ماهگی24احتمال تداوم شیر دهی مادر درکودکانی که شیر مادر راشروع کرده اند تا درصد 5/41 5/41

 درصد 11 5/8
ز میانگین استاندارد  سال که وزن آنها نسبت به سن زیر دو انحراف معیار ا5درصد کودکان زیر 

 22 قرار دارد

 درصد 4/15 11
 سال که قد آنها نسبت به سن زیر دو انحراف معیار از میانگین استاندارد 5درصد کودکان زیر 

 23 قرار دارد



 ١٣٢

 )بهداشت(هدفهای کمی بخش بهداشت و درمان  . 3ادامۀ جدول 

1383سال   1378سال 
واحد 
 متعارف

 ردیف عناوین شاخص

 24  ساله12 در کودکان DMFTمیزان  درصد 45/1 05/1

 25  ساله تحت پوشش خدمات بهداشتی6-18درصد دانش آموزان  درصد 51 86

 26  ساله مبتال به فقر آهن49 تا 15درصد زنان  درصد 4/33 23

 27 )دراردر ا( میکروگرم در دسی لیتر 10 ساله دارای ید کمتر از 10تا 8درصد کودکان  درصد 10 10باال تر از 

 28 دسترسی خانوارها به نمک یددار درصد 90 90باال تر از 

 29 درصد دسترسی جمعیت ساکن در مناطق روستایی به آب آشامیدنی سالم درصد 86 91

 30 درصد خانوارهایی که به توالت بهداشتی دسترسی دارند درصد 82 89

 درصد 73 81
روش مواد خوراکی و بهداشتی و دارای معیارهای درصد اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع و ف

 بهداشتی و بهسازی
31 

 32 ٤درصد خانوارهایی که از سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب برخوردارند درصد 11 21
 33 ٥درصد کارگاههای تحت پوشش خدمات بهداشتی درصد 74 96
 34 ٦درصد شا غلین تحت پوشش خدمات درمانی درصد 68 93

 35 درصد شاغلین تحت پوشش در معرض خطر حداقل یک عامل زیان آور  درصد 38 14

شاخصهایی که در نظر است طی سالهای برنامه نسبت به تهیه اطالعات الزم برای آنها اقدام : توضیح 

 :شود ، بشرح زیر است 

 درصد جمعیتی که خدمات بهداشتی اولیه  آنان از بخش غیر دولتی خریداری میشود  

دارســــالهای از دســــت رفــــته عمــــر ناشــــی از مــــرگ و معلولیــــت و ناتوانــــی بــــرای بــــیماریهای ماالریــــا، ســــل،  مق 

،کزاز،سـرخک،فلج اطفـال ،لیشمانیوز ،هاری، بروسلوز، سیاه زخم، کیست هیداتیک،بیماری منتقله از راه جنسی،               )ب(جذام،ایدز،هپاتیـت 

 ،دیابت، بیماری های قلب عروق، استئوپروز ،تاالسمی، سوانح و حوادث           سـوء تغذیـه، کـم خونی ها، اسهال ها ،بیماری های حاد تنفسی             

 .…DALY،بهداشتی روان ،سرطان ، و 

                                                           
 .و تصفیه فاضالب از طریق تأسیسات تصفیه خانه اطالق می گردد )به روش لوله کشی ( به سیستم جمع آوری فاضالب 32 شاخص - 4
برای آنان  به کا رگاههایی اطالق می شود که در طول سال حد اقل یک بار مورد باز دیدکادر بهداشتی قرار گرفته و پرونده بهداشتی 33 شاخص - 5

 . باب است698250 باب و تعداد کارگاههای تحت پوشش 950000تعداد کل کارگاهها 0)شمول آن طبق تعریف قانون کار است (تشکیل گردد 
 بـه شـاغلینی گفـته مـی شـود کـه در کـار گاههای تحت پوشش بر نامه بهداشت حر فه ای مشغول کار باشند و برای آنان پرونده                       34 شـاخص    - 6

 .نفر است2016000 میلیون نفر و تعدادشاغلین  دارای پرونده بهداشتی 3تعداد کل شاغلین تحت پوشش .تشکیل داده شده باشد بهداشتی 



 ١٣٣

درصد انطباق نیروی انسانی موجود در واحدهای مختلف ارائه دهنده خدمات بهداشتی با طرح  

 گسترش شبکه به تفکیک رده خدمتی

  میزان مراقبت از زنان شیر ده 

   سال2کان زیر  میزان مراقبت از کود 

  ساله15– 19در گروه سنی  CPIمیزان  

  ساله 35– 44در گروه سنی  CPIمیزان  

  در صد کالری مورد نیاز توصیه شده را دریافت می کنند 80درصد خانوارهایی که کمتر از  

  سال مبتال به فقر آهن6در صد کودکان زیر  

  سال به باال 30در صد وزن  و چاقی در افراد  

 نوارهایی که زباله را به روش جمع آوری و دفع می کنند در صد خا 

 امید زندگی در مردان  

 امید زندگی در زنان    



 ١٣٤

 )درمان و تجهیزات پزشکی (هدفهای کمی بخش بهداشت و درمان  . 4جدول 

 ردیف عناوین شاخص واحد متعارف 1378سال  1383سال 
 1 ضریب اشتغال تخت درصد 75/57% 70%
 2 )اندکس تخت دایر(نسبت تخت  دایر به جمعیت   به هزارنفرنسبت 32/1 5/1
 3 )اندکس تخت ثابت(نسبت تخت ثابت به جمعیت  نسبت به هزارنفر 6/1 6/1

 روز 6/3 6/3
با احتساب بیماران بستری (متوسط اقامت در بیمارستان

 )در اورژانس
4 

2/4 2/4  
بدون احتساب بیماران (متوسط اقامت در بیمارستان 

 )تری در اورژانسبس
5 

 6 نسبت تخت روانی به جمعیت نسبت به هزارنفر 06/0 11/0
 7 نسبت تخت سوختگی به جمعیت نسبت به هزارنفر 015/0 02/0
 8 نسبت تخت ویژه به جمعیت نسبت به ده هزارنفر 53/0 74/0
 9  به جمعیت NICUنسبت تخت ویژه   نسبت به ده هزار نفر 04/0 09/0
 CCU( 10نسبت به تخت ویژه (مانیتورینگ  سبت به تختن 87/0 11/1
 CCU( 11نسبت به تخت  (الکتروشوک  نسبت به تخت 18/0 25/0
 ICU( 12نسبت به تخت ویژه (ونتیال تور نسبت به تخت 66/0 13/1

 MRI 13 عدد 19 44
 CT Scan  14 عدد 121 150
 15 سنگ شکن عدد 35 41

 16 کاردیوگرافی عدد 161 258
 17 آنژیوگرافی عدد 54 75
 18 رادیو تراپی عدد 18 33
 19 تست ورزش عدد 136 246

 20 تکنسین اورژانس  نفر 2300 12600
 21 آمبوالنس  عدد 1000 2100

 22 پایگاه اورژانس شهری  عدد 304 540

 23 مدیران بیمارستانی با تخصص مدیریت  نفر 67 207
 24  طبی آزمایشگاه رفرانس تشخیص عدد 1 39

 25 مرکز ارائه خدمات دندان پزشکی عدد 1 11

 



 ١٣٥

 )دارو(هدفهای کمی بخش بهداشت و درمان  . 5جدول 

 ردیف عنوان شاخص واحد متعارف 1378سال 1383سال 

155 80 
قلم ماده 

 )اولیه،جانبی،بسته بندی(
 1 تولید مواد اولیه ، جانبی و بسته بندی دارو

 2 )با همکاری وزارت کشاورزی ( داروهای گیاهی تولید قلم دارو  قلم66 190

  )با همکاری وزارت کشاورزی ( تولید گیاهان دارویی  قلم گیاه بسته بندی شده 92 147بیش از 

 4 تولید داروهای با منشأ نو ترکیب در داخل قلم دارو صفر 10بیش از 

 5 )جدید(تولید داخلی داروهای  قلم دارو 679 770

 6 صادرات دارو  دالرمیلیون 10 25

 7 )استانی (آزمایشگاههای کنترل دارو منطقه ای  واحد 1 7

 8 تجویز دارو در هر نسخه قلم دارو در نسخه 2/4 9/2

 9 مطالعه کنترل کیفی دارو در بازار مصرف مطالعه تحقیقاتی 120 750

 واحد 37 37
آزمایشگاههای کنترل مواد غذایی ،مواد آرایشی و 

 10  توان علمی و تجهیزات  کافیبهداشتی با

 11 کنترل نسخ دارویی میلیون نسخه 3 50

 12 مراکز اطالع رسانی دارویی و مسمومیتها واحد 15 54

 درصد 8/3 15
نیروی انسانی متخصص نسبت به کل نیروی انسانی 

 13 در صنعت دارو

 14 ارز بری دارو میلیون دالر 530 700

 15 نهتعداد داروخا باب 6000 8200

 16 تعداد داروهای تولید داخل میلیارد عدد 16 25

 



 ١٣٦

 )بیمه خدمات درمانی(هدفهای کمی بخش بهداشت و درمان  .6جدول 

 ردیف عنوان شاخص واحد متعارف 1378سال  1383سال 

 1 جمعیت بیمه شده میلیون نفر 9/29 2/34

 2 کارکنان دولت میلیون نفر 1/6 1/6

 3 ستاییان و نیازمندانرو میلیون نفر 3/22 23

 4 خویش فرمایان میلیون نفر 7/0 1/4

 5 سایر اقشار میلیون نفر 8/0 1

 6 حق بیمه سرانه درمان کارکنان  دولت و سایر اقشار ریال 7920 31237

 7 هزینه سرانه درمان کارکنان دولت و سایر اقشار ریال 10140 31237

 درصد 28 0
 هزینه سرانه درمان در صد تفاوت حق بیمه سرانه و
 8 کار کنان دولت و سایر ا قشار

 9 حق بیمه سرانه درمان روستاییان ریال 1584 6247

 10 هزینه سرانه درمان روستاییان ریال 1470 6247

 ریال 7 0
در صد تفاوت حق بیمه سرانه وهزینه سرانه درمان 

 11 روستاییان

 12 رمایانحق بیمه سرانه درمان خویش ف ریال 10000 46525

 13 هزینه سرانه درمان خویش فرمایان ریال 30420 46525

 ریال 104 0
در صد تفاوت حق بیمه سرانه و هزینه سرانه درمان 

 14 خویش فرمایان

 15 منابع مالی میلیارد ریال 1221 6875

 16 هزینه میلیارد ریال 1563 6875

 17 درصد کفایت میلیارد ریال 78 100

 



 ١٣٧

 )امنیت غذا و تغذیه(فهای کمی بخش بهداشت و درمان هد . 7جدول 

 ردیف عنوان شاخص  1378سال  1383سال 

 در صد 11 5/8
 سال که وزن آنها نسبت به سن آنها زیر دو 5در صد کودکان زیر 

 1 انحراف معیار از میانگین استاندارد قرار دارد

 در صد 4/15 11
سن آنها زیر دو انحراف  سال که قد آنهانسبت به 5درصد کودکان زیر 

 2 معیار از میانگین استاندارد قرار دارد

 در صد 5 4
 سال که وزن  به قد آنها زیر دو انحراف معیار از 5درصد کودکان زیر 

 3 میانگین استاندارد است

 4  گرم دارند2500در صد نوزادان که وزن هنگام تولد کمتر از  در صد 10 8

 5  ماهگی6ه از روش شیر دهی انحصاری تا میران استفاد در صد 7/55 63

 در صد 86 91
 ماهگی در کودکانی که شیر مادر را 12احتمال تداوم شیر دهی مادر تا 

 6 شروع کرده اند

 در صد 5/41 5/41
 ماهگی در کودکانی که شیر مادر را 24احتمال تداوم شیر دهی مادر تا 

 7 شروع کرده اند

 در صد 20 15
 در صد کالری مورد نیاز توصیه شده 90یی که کمتر از در صد خانوار ها

 8 را دریافت میکنند

 در صد 11 5/8
 درصد کالری مورد نیاز توصیه شده را 80در صد خانوارهایی که کمتر از 

 9 دریافت می کنند

 در صد 55 30
 در صد کالری مورد  نیاز توصیه شده 110در صد خانوارهایی که بیشتر از 

 10 کنندرا دریافت می 

 در صد 43 20
 در صد کالری مورد نیاز توصیه شده 120در صد خانوارهایی که بیشتر از 

 11 را دریافت میکنند

 در صد 30 18
 درصدکلسیم مورد نیاز توصیه شده 80در صد خانوار هایی که کمتر از 

 12 را دریافت می کنند

 در صد 40 24
 مورد نیاز توصیه شده را  درصد کلسیم90در صد خانوارهایی که کمتر از 

 13 دریافت می کنند

 در صد 70 53
مورد نیازتوصیه   B2  درصد ویتامین80در صد خانوارهایی که کمتر از 

 14 شده را دریافت می کنند

 در صد 79 60
 مورد نیاز توصیه  B2 درصد ویتامین 90در صد خانوار هایی که کمتر از 

 15 شده را دریافت می کنند

 صددر  46 23
مورد نیاز توصیه  A  درصد ویتامین 80در صد خانوارهایی که کمتر از 

 16 شده را در یافت می کنند

 



 ١٣٨

 )امنیت غذا و تغذیه(هدفهای کمی بخش بهداشت و درمان  . 7ادامۀ جدول 

 ردیف عنوان شاخص  1378سال  1383سال 

 در صد 51 25
د نیاز توصیه  مورA درصد ویتامین 90در صد خانوارهایی که کمتر از 

 17 شده ر ادر یافت می کنند

 18  ساله مبتال به فقر آهن49 تا 15در صد زنان  در صد 4/33 23

 در صد 13 10باالتر از 
 میکرو گرم در دسی 10 ساله دارای ید کمتر از 10 تا 8در صد کودکان 

 19 )در ادرار(لیتر 

 20 دسترسی خانوارها به نمک ید دار در صد 90 90باالتراز 

 در صد 3400 2400
 در صد نیاز انرژی 120متوسط انرژی دریافتی خانوارهایی که بیش از 

 21 دریافت می دارند

 در صد 1900 2400
 در صد نیاز انرژی 90متوسط انرژی دریافتی خانوارهایی که کمتر از 

 22 دریافت می دارند

 23 ریافتیمتوسط سهم انرژی حاصل از چربی از کل انرژی د در صد 2/21 21

 24 متوسط سهم انرژی حاصل از قند از کل انرژی در یافتی در صد 10 5/7

 25 متوسط کسر وزن غذاهای حیوانی به گیاهی در سبد غذایی در صد 2/26 30

 26 متوسط کسروزنی سبزی و میوۀ از کل مصرف منابع غیر حیوانی در صد 43 50

 27 ین پروتئین دریافتیمتوسط سهم منابع حیوانی در تأم در صد 28 33

 28 )به ازای هر هزار کالری( متوسط دانسیته پروتئین در الگوی غذایی   گرم 28 28

 29 )به ازای هر هزار کالری( در الگوی غذایی B2متوسط دانسیته ویتامین  میکرو گرم 365 400

 30 )زار کالریبه ازای هر ه(در الگوی غذایی  Aمتوسط دانسیته ویتامین  میکرو گرم 226 270

 31 )به ازای هر هزار کالری(متوسط دانسیته کلسیم در الگوی غذایی  میکرو گرم 230 265

 



 ١٣٩

 )تحقیقات ، تحول فن آوری و بیوتکنولوژی(هدفهای کمی بخش بهداشت و درمان  . 8جدول 

 ردیف عنوان شاخص واحد متعارف 1378سال  1383سال 

 1 تعداد پژوهشگر نفر 8744 12304

 درصد 8 15
به ) هیأت علمی و دانشجو  (Ph.Dنسبت تحصیلکردگان 

 2 کل پژوهشگران

35 25 
به ازای هر صد عضو 

 هیأت علمی
 3 نسبت تعداد پروژه های فعال به تعداد اعضای هیأت علمی

52 11 
به ازای هر صد عضو 

 هیأت علمی

نسبت تعداد پروژه های مصوب سال به تعداد اعضای هیأت 
 4 علمی

 5 تعداد مقاالت تأیید شده داخلی تعداد 1283 3831

 6 استاد یار–دانشیار –نسبت فرصتهای مطالعاتی به استاد  درصد 58/0 36/1

 درصد 4/4 8,6
نسبت کنگره و سمینار و گرد همایی به کل اعضای هیأت 

 7 علمی

 8 )تأیید شده (تعداد مجالت  تعداد 34 51

 9 تعداد مراکز تحقیقاتی تعداد 21 36

 10 تعداد بانکهای اطالعاتی فعال تعداد 15 40

 11 نسبت پروژه های کار بردی به کل پروژه ها درصد 58 71

 12 سرانه اعتبارات تحقیق به پژوهشگر میلیون ریال 6/10 3/39

 13 تعداد اعضا، هیأت علمی و محققین مشترک اینتر نت نفر 1737 13190

 14 ارتعداد کنگره و سمین تعداد 172 513

 



 ١٤٠

 )بهزیستی و توانبخشی(هدفهای کمی بخش بهداشت و درمان  . 9جدول 

سال 
1383 

سال 
1378 

واحد 
 متعارف

 ردیف عنوان شاخص

 نفر 8375 22571
استفاده )شدید و متوسط ( سال 14تعداد افراد عقب مانده ذهنی زیر 

 )دولتی و غیر دولتی (کننده از خدمات توان بخشی و آموزش روزانه 
1 

 نفر 15691 22827
تعداد افراد عقب مانده عمیق استفاده کننده از خدمات مراقبت و 

 2 )دولتی و غیر دولتی (پرستاری شبانه روزی 

 3 تعداد معلولین و سالمندان استفاده کننده از خدمات نگهداری در منزل نفر 80260 191391

 4 ت توانبخشی تعداد کودک نا شنوا استفاده کننده از خدما نفر 1090 1752

 نفر 6484 21019
تعداد معلولین استفاده کننده از خدمات آموزش فنی و حرفه ای شامل نا 

 5 )دولتی و غیر دولتی (شنوا ، ذهنی ، نابینا ، جسمی و حرکتی 

 6 تعداد معلولین نا شنوای بزرگسال استفاده کننده از خدمات سوادآموزی  نفر 560 715

 7 ولین نا بینا استفاده کننده از خدمات سواد آموزی تعداد معل نفر 780 995

 نفر 4573 14100
تعداد سالمندان معلول استفاده کننده از خدمات مراقبت و پرستاری 

 8 )دولتی و غیر دولتی )(شبانه روزی (

 9 تعداد افراد استفاده کننده ز خدمات فیزیوتراپی  نفر 94000 119971

 10 د استفاده کننده از خدمات کار در مانی تعداد افرا نفر 25000 40535

 11 تعداد افراد استفاده کننده از خدمات گفتار در مانی  نفر 9100 11750

 12 تعداد افراد استفاده کننده از خدمات سنجش شنوایی  نفر 93500 26280

 13  فنی -تعداد افراد استفاده کننده از خدمات ارتوپدی نفر 54000 68920

 14 تعداد افراد استفاده کننده از خدمات بینایی سنجی نفر 18000 18000

 15 تعداد معلولین اشتغال یافته نفر 3447 22500

 16 تعداد موارد اعطای وسایل کمک توانبخشی مورد 430000 548801

 17 تعداد معلولین استفاده کننده ازخدمات مدد کاری و مشاوره  مورد 1188000 1516223

 رنف 618 1649
تعداد معلولین نابینا  استفاده کننده ازخدمات توانبخشی اجتماعی 

 18 نابینایان

 نفر 120 330
تعداد معلولین  نابینا استفاده کنندازآموزش توانبخشی خانواده و کودک 

 19  سال6زیر 

 20 نسبت معلولین تحت مراقبت در میان خانواده به کل معلولین تحت پوشش درصد 74 76

 صددر 87 100
نسبت معلولین تحت مراقبت در بخش  غیر دولتی به کل معلولین 

 21 تحت پوشش

 22 نسبت مراکز مشاوره به هر یک میلیون نفرجمعیت مرکز  1,7 5



 ١٤١

 )بهزیستی و توانبخشی(هدفهای کمی بخش بهداشت و درمان  . 9ادامۀ جدول 

سال 
1383 

سال 
1378 

 ردیف عنوان شاخص واحد متعارف

 23 تعداد مراکز مستقل مشاوره تلفنی شاورهمرکز م 3 30

 24 نسبت جمعیت تحت پوشش برنامه سایکوگرام به کل جمعیت کشور درصد 0 40

 25 نسبت جمعیت تحت پوشش برنامه های آگاهسازی   به کل جمعیت کشور درصد 0 60

 26 پایگاه های سنجش بینایی )پایگاه (واحد  5000 7000

 27 ای کودک و آمادگی های تحت پوشش سنجش بینایینسبت مهد ه درصد 90 100

 28  ژنتیک–مراکز مشاوره پزشکی  )مرکز(واحد  60 100

 29 نیروی تخصصی همکار در طرح های پیشگیری از معلولیت ها نفر 5000 7500

 30 جمعیت تحت پوشش خدمات پیشگیری از نابینایی نفر 800000 2000000

 31 وشش خدمات پیشگیری از  عقب ماندگی ذهنیجمعیت تحت پ نفر 2000 300000

 32 جمعیت تحت پوشش خدمات پیشگیری از ناشنوایی نفر 700 300000

 33 جمعیت تحت پوشش خدمات پیشگیری از معلولیتها هزار نفر 1000 2300

 نفر - 21500
 بهداشتیار پایه چهارم تحت پوشش برنامه روان –جمعیت روان 

 34 بهداشتیاران مدارس

 نفر - 70
 بهداشتیاران –روان ) استانی(جمعیت کارشناسان تحت پوشش برنامه 

 35 مدارس

28 - 
در 

 یکصدهزارنفر
 36  بهداشتیاران مدارس–تعداد استانهای تحت پوشش برنامه روان 

 37 تعداد همیاران تحت پوشش برنامه همیاران بهداشت روان نفر - 40

 38 ر طرح برنامه همیاران بهداشت روانتعداد نیروهای متخصص همکا نفر - 160

15 - 
زوج  درهزار 

 ازدواج
 39 تعداد شرکت کنندگان در جلسات طرح آموزشی زندگی خانواده

7,2 - 
مرکز  درهزار 

 ازدواج

مراکز آموزشی (تعداد مراکز آموزشی طرح آموزش زندگی خانواده 
 40 )سازمانی و خارج سازمانی

 درصد 15/0 20
 پوشش طرح جامع پیشگیری از اعتیاد به جمعیت نسبت جمعیت تحت

 41 کل کشور

 42 میزان ارائه خدمات درمان سرپایی به معتادان  ساعت 1632 6000

 



 ١٤٢

 )آموزش پزشکی(هدفهای کمی بخش بهداشت و درمان  . 10جدول 

 ردیف عنوان شاخص واحد متعارف 1376سال  1383

 1 نیتعداد دانشجویان رده کاردا نفر 21224 29117

 2 تعداد دانشجویان رده کارشناسی نفر 32000 34141

 3 تعداد دانشجویان رده دکترای عمومی نفر 38500 30538

 4 تعداد دانشجویان رده کارشناسی ارشد نفر 1770 4888

 5 تعداد دانشجویان رده دکترای تخصصی نفر 445 880

 6 تعداد دانشجویان رده تخصص نفر 6182 6958

 7 تعداد دانشجویان رده فوق تخصص فرن 323 348

 8 جمع کل دانشجویان نفر 100646 106870

 9 سرانه هزینه دانشجویی هزارریال 5600 30000

 10 نسبت دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان درصد 8/8 2/12

 11 نسبت استاد به دانشجو درصد 5/11 7

 درصد 71 83
ا درجه دکترای تخصصی و باالتر نسبت اعضای هیأت علمی ب

 12 نسبت به کل

 درصد 33 19
هیأت  (هرم اعضای هیأت علمی از نظر مرتبه دانشگاه ها 

 13 )علمی با درجه مربی و پایین تر به کل 
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 درصد
 درصد

 آموزش مداوم

 نسبت در صد مشمولین رده پزشکی به کل مشمولین

 عملی به کل برنامهنسبت برنامه های دارای طراحی 

14 

 15 نسبت تخت آموزشی به دانشجوی پزشکی درصد 6/1 3

 16 سرانه فضای آموزشی مترمربع 13 30

 17 سرانه فضای کمک آموزشی رفاهی و خدماتی مترمربع 5 25

 

 

 
 


