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 رفاه و سالمت  -١٧تبصره 

شدگان، با درنظر گرفتن پزشك خانواده و  به منظور رعايت عدالت در سالمت، گسترش نظام ارجاع و كاهش سهم پرداخت بيمه   -  الف
بيمه گر پايه سالمت  نظام ارجاع و نسخه الكترونيك و استانداردهاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان هاي  

توانند در چهارچوب مصوبات شوراي عالي بيمه سالمت در قالب افزايش سهم خود، بدون كاهش تعهدات (سطح و شمول خدمات)   مي
) قانون الحاق برخي مواد به قانون ٣٨قبلي و همچنين بدون تأخير در پرداخت به موقع مطالبات مراكز طرف قرارداد (موضوع ماده (

التفاوت تعرفه دولتي و غيردولتي در سقف اعتبارات مصوب  )، نسبت به پرداخت بخشي از مابه  (٢) ي از مقررات مالي دولتتنظيم بخش
نمايند  .اقدام 

هزار نفر جمعيت مشمول نظام ارجاع و پزشك خانواده مي باشند. ساير جمعيت كشور  روستاييان، عشاير و ساكنين شهرهاي زير بيست 
ت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (شوراي عالي بيمه سالمت) مطابق ضوابط مربوط درآن وزارتخانه تحت  نيز در صورت موافق

 .پوشش نظام ارجاع قرار خواهند گرفت

شماره -  ب رديف  اعتبار  جمعيت،  جواني  و  خانواده  از  حمايت  قانون  اجراي  منظور   به 
ستاد ملي جمعيت و توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاههاي اجرائي   ) اين قانون بر اساس مصوبات ٩جدول شماره ( ٥٥٠٠٠٠ -٦٠

كرد بين دستگاههاي اجرائي ذي    گردد. دستورالعمل اجرائي اين بند مشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزيع و هزينه ربط ابالغ مي  ذي  
اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به  ماه پس از ابالغ  ربط و چگونگي پايش و ارزيابي عملكرد منابع مذكور ظرف سه  

 .رسدتصويب ستاد مذكور مي  

به منظور تأمين هزينه تأسيس يازده مركز استاني پيشگيري، غربالگري، تشخيص زودرس و درمان سرطان پستان و تشكيل شبكه   - ج
استانهاي اصفهان، گيالن، خراسان شمال درمان سرطان پستان شامل  و  بويراحمد، خوزستان، ملي تشخيص  و  ي، همدان، كهكيلويه 

) ماده واحده قانون ٩جدول شماره (  ٦٠-٥٥٠٠٠٠) ريال از محل رديف شماره  ٨٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠گلستان مبلغ هشتصد ميليارد(
عات  پژوهشكده سرطان پستان مندرج در پيوست اطال-با عنوان جهاد دانشگاهي  ١١٣٦٧٤كسر و به رديف شماره    ١٤٠١بودجه سال  

 .تكميلي اين قانون اضافه گردد

)  ٥٥شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي كشور (مادرتخصصي) مشمول مفاد ماده ( ١٤٠١در سال  - د
 .شود قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مي 

هاي تحت پوشش اين دانشگاهها موظفند مبالغ حاصل از خريد و فروش دارو، لوازم و   ي و بيمارستان دانشگاههاي علوم پزشك  -ـ  ه
هاي تأمين و تدارك دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشكي به    تجهيزات و ملزومات پزشكي را منحصراً جهت بازپرداخت هزينه 

اي مكلفند هزينه دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي را  هاي بيمه    و سازمان كننده پرداخت كنند  ها و شركتهاي پخش تأمين    داروخانه 
جداگانه   حساب  مي  به  اعالم  دانشگاه  كه  كننداي  واريز   .نمايد 

كرد موجودي حسابهاي مذكور از  شود. نحوه هزينه  تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه اموال دولتي تلقي مي  
 .باشد هاي توسعه كشور مستثني مي  ) قانون احكام دائمي برنامه ١ج در ماده (مفاد مندر

) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه  ٢٩منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياستهاي حمايتي، كليه دستگاههاي موضوع ماده (  به  - و
پذير يردولتي و بنيادها كه به هر شكل از اقشار آسيب  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران از جمله نهادهاي عمومي غ 

كننده حمايت، ها و كمكهاي خود را با لحاظ محرمانگي آن به تفكيك شماره ملي فرد دريافت  كنند، مكلفند تمامي حمايت  حمايت مي 
بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و  در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ثبت نمايند. بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران،  

شده را به تفكيك شماره ملي در سامانه مذكور ثبت نمايند و هرگونه پرداخت بر مبناي   الحسنه پرداخت  دولتي مكلفند تسهيالت قرض 
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وسعه اقتصادي، ) قانون برنامه پنجساله ششم ت٢٩اطالعات مندرج در اين سامانه خواهد بود. چنانچه مديران دستگاههاي مشمول ماده (
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران از اجراي اين بند استنكاف نمايند، مشمول مجازات حبس تعزيري درجه پنج موضوع ماده 

هاي حمايتي پرداختي   گردند. برخورداري هزينه با اصالحات و الحاقات بعدي مي    ١٣٩٢/  ٢/  ١) قانون مجازات اسالمي مصوب  ١٩(
) قانون مالياتهاي مستقيم عالوه بر تكاليف  ١٣٩هاي مالياتي بند (ط) ماده (يردولتي و خصوصي به اشخاص، از معافيت  مؤسسات خيريه غ 

موضوع اين ماده، منوط به ثبت اطالعات آن در سامانه مذكور است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان ثبت اطالعات 
 .نهاد با رعايت محرمانگي اطالعات نيز فراهم نمايد سنجي افراد را براي مؤسسات خيريه مردم    حقاق شده و همچين استعالم است   انجام 

است رهبري  معظم  مقام  اذن  به  منوط  (ره)  خميني  امام  امداد  كميته  خصوص  در  بند  اين  حكم   .اجراي 
وه واگذاري اطالعات سامانه به دستگاههاي اجرائي نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعيين نحوه اقالم مورد نياز ثبت اطالعات، نح  آيين 

سنجي، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت تعاون، كننده براي مواردي مانند استعالم استحقاق    و نهادهاي حمايت 
 .رسد شود و به تصويب هيأت وزيران مي كار و رفاه اجتماعي تهيه مي  

) قانون برنامه  ٢) و بند (ت) ماده (٢ن الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت () قانو٢٩در اجراي ماده ( -  ز
اي و    هاي بيمه بر ساماندهي و پايداري صندوق    پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مبني 

اي مشمول    اي، ساماندهي اقشار تحت پوشش بيمه   هاي بيمه ماندهي معافيت  بازنشستگي و كاهش وابستگي آنها به بودجه عمومي، سا
شدگان بدون كارفرما در سازمان تأمين اجتماعي از  اي در خصوص بيمه  هاي كامل بيمه    معافيت   ١٤٠١كمك دولت، از ابتداي سال  
، بند (ض) ١٣٨٨دار (كددار) مصوب    ايع دستي شناسه بافندگان فرش و شاغالن صن  هاي اجتماعي قاليبافان،جمله مشموالن قانون بيمه  

ها منوط به ارزيابي آزمون وسع توسط    ) قانون هدفمندكردن يارانه ٧كل كشور و بند (ب) ماده (   ١٣٨٦) قانون بودجه سال  ١٤تبصره (
هاي پنجم   ن قرار گرفته در دهك شدگاكار و رفاه اجتماعي و قرار گرفتن در چهار دهك اول درآمدي است. در مورد بيمه   وزارت تعاون، 

هاي   هاي هشت و باالتر مشمول معافيت  اي موجود كسر و دهك %) از معافيت بيمه  ٣تا هفتم درآمدي، به ازاي هر دهك سه درصد (
بود   بيمه  نخواهند   .اي 

بودجه كشور تهيه و به تصويب هيأت  نامه اجرائي اين بند توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان برنامه و  آيين  
 .رسدوزيران مي  

مؤسسه صندوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران (هما) با كليه وظايف، اختيارات، تعهدات   - ح
ماه از تاريخ تصويب اين    ق ظرف سهها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد و اوراق و ساير حقو  و دارايي 

 .گرددقانون به صندوق بازنشستگي كشوري با رعايت حقوق شرعي و قانوني هر دو صندوق منتقل مي  

بگير شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران (هما) در    اعتبارات الزم براي پرداخت حقوق كاركنان بازنشسته، مستمري و وظيفه  -١
 .گردددوق بازنشستگي كشوري پيش بيني و لحاظ مي اعتبارات ساليانه صن

هاي شاغلين، بازنشستگان و مستمري بگيران را   ها و پرونده   شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران موظف است كليه دارايي  -٢
 .ماه بعد از ابالغ اين قانون تحويل صندوق بازنشستگي كشوري نمايد ظرف سه 

) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ٧٠بند (چ) ماده (  به منظور اجرائي نمودن  -  ط
شركتها و  شدگان درمان كشور و مديريت مصارف و منابع، كليه  هاي پايگاه اطالعات برخط بيمه  ايران موضوع استقرار و تكميل داده  

) قانون مديريت خدمات  ٥دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (تي و غيردولتي و نيز  هاي بيمه پايه و تكميلي درمان اعم از دولصندوق  
كشوري، از جمله سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان هاي بيمه گر حداكثر ظرف سه ماه از  

روزرساني   ه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به شدگان خود ب  ابالغ اين قانون مكلفند نسبت به ارسال برخط اطالعات بيمه 
 ١٣٩٩/ ٣/ ٣١صورت رايگان و مستمر اقدام نمايند و از پايگاه مذكور مبتني بر ضوابط طرح نسخه الكترونيك مصوب    پايگاه مذكور به 
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اي و  ان جهت ارائه كليه خدمات بيمه  سنجي سازمان بيمه سالمت ايرانيهاي آن با استفاده از سامانه (سرويس) استحقاق    و اصالحيه 
بيمه   به  استفادهدرماني  خود  پوشش  تحت   .كنند  شدگان 

شدگان درمان اجراي مقررات اين بند در تبادل اطالعات فيمابين سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح و پايگاه اطالعات برخط بيمه 
اع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور طبق دستورالعمل مشتركي خواهد بود كه توسط وزراي دف

 .ابالغ مي شود

الكترونيك و زيرطرح (پروژه) -  ي هاي مصوب مربوط و حفظ    به منظور تكميل طرح (پروژه) توسعه و استقرار نظام جامع سالمت 
 :محرمانگي و حريم خصوصي اطالعات سالمت

 ١٣٩٩/ ٣/ ٣١پزشكي مكلف است براي اجراي نسخه الكترونيك بر مبناي طرح ابالغي مصوب  وزارت بهداشت، درمان و آموزش   -١
) ضوابط اجرائي طرح نسخه  ٨شوراي عالي بيمه سالمت و اصالحيه هاي آن نسبت به تشكيل كارگروه راهبري كشوري مطابق بند (

 .الكترونيك و با مشاركت همه ذي نفعان اقدام نمايد

هاي پرونده الكترونيك سطح يك، سامانه / خدمات (سرويس)    دهنده پرونده الكترونيك سالمت شامل: سامانه   هاي تشكيل  سامانه  -٢
 سنجي سازمان بيمه سالمت ايران، سامانه اصالت و رهگيري دارو و لوازم پزشكي سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع شناسه   استحقاق 

الكترونيكي شامل   شناسه (كد) هاي تجويز، تشخيص و ارائه خدمت، سامانه يكپارچه اطالعات مراكز گذاري (كدينگ) پايه سالمت 
سالمت شامل صدور پروانه هاي پزشكي و صدور پروانه داروخانه ها و نظام (سيستم) مراكز جامع سالمت و سامانه استعالم امضاي  

الكت قواعد  بانك  و  پزشكي  نظام  ارائه دهندگان خدمات سالمت سازمان  بيمه رونيكي سازمان  الكترونيك  و    هاي  تكميلي  و  پايه  گر 
گذاري (كدينگ) واحد استاندارد و    رسيدگي الكترونيكي اسناد پزشكي، بايد به صورت يكپارچه و مبتني بر نمونه (مدل) مرجع، شناسه 

يكديگ با  تعامل  در  و  نموده  داده  تبادل  يكديگر  با  پزشكي  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  ابالغي  باشندضوابط   .ر 
دسترسي مورد نياز به اطالعات پرونده الكترونيك سالمت براي بيمار (نمايشگر پرونده) و همچنين امكان دسترسي به سوابق بيمار براي  

) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ٧٤پزشك معالج مطابق مفاد بند (الف) ماده (
ستورالعملي است كه حداكثر ظرف سه ماه از ابالغ اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ابالغ مي مطابق د

 .گردد

) ضوابط اجرائي طرح نسخه الكترونيك مكلفند، وظايف و  ٧گر پايه و تكميلي و كليه ذي نفعان مندرج در بند (  هاي بيمه   سازمان  -٣
ده در طرح نسخه الكترونيك مربوط به خود را تا حداكثر سه ماه پس از ابالغ اين قانون به طور كامل انجام  تكاليف اجرائي مشخص ش

هاي موجود خود را تكميل و اصالح نمايند. شوراي عالي بيمه سالمت مكلف است بر حسن اجراي اين جزء نظارت نموده   داده و سامانه 
 .يون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايدو به صورت ماهانه گزارش پيشرفت را به كميس

بستر  -  ك در  ارائه خدمات سالمت  و  دارو  تا مصرف  تجويز  نوسازي چرخه  نظام  نياز  كار مورد  و ساز و  ايجاد زيرساخت  منظور  به 
 :الكترونيك (كليه خدمات بهداشتي، درماني، داروئي و تشخيصي)

هاي ارائه دهنده خدمات سالمت   ر كامل طرح نسخه الكترونيك حداكثر هفت ماه پس از ابالغ قانون، صرفاً سامانه پس از استقرا -١
افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و داراي گواهينامه تطابق با استانداردهاي پرونده  مورد تأييد آزمايشگاههاي ارزيابي نرم 

هاي بيمه پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي   شركتها و صندوق مي باشند. بنابراين كليه    الكترونيك سالمت مجاز به فعاليت
اجرائي موضوع ماده (و نيز   بيمه سالمت، سازمان خدمات درماني ٥دستگاههاي  از جمله سازمان  ) قانون مديريت خدمات كشوري، 

توانند از سامانه  گر تا حداكثر زمان مشخص شده در اين جزء مي    هاي بيمه   اجتماعي و ساير سازمان   نيروهاي مسلح، سازمان تأمين 
هاي مستقل و اختصاصي خود جهت خريد خدمات سالمت به صورت الكترونيكي استفاده نمايند. شوراي عالي بيمه سالمت مكلف است  
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ن بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي و  بر حسن اجراي اين جزء نظارت نموده و بصورت ماهانه گزارش پيشرفت را به كميسيو
 .ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد 

) ضوابط اجرائي طرح نسخه الكترونيك  ١٥تواند بصورت كاغذي و با درج شماره (كد) ملي بيمار و در قالب ماده ( نويسي مي  نسخه  -٢
يل بروز شرايط اضطراري نظير حوادث قهري، قطعي اينترنت،  با عنوان «فرآيندهاي جايگزين و غيرالكترونيك» صرفاً در مواردي كه به دل

هاي ارتباطي كه امكان ثبت و پردازش نسخه الكترونيك وجود ندارد انجام گردد، اسناد توليد شده  قطعي برق و اختالل در زيرساخت  
يلي قابل پرداخت است. وزارت بهداشت، گر پايه و تكمدر اين قالب به عنوان اسناد هزينه خريد راهبردي توسط كليه سازمانهاي بيمه  

هاي ارتباطات و فناوري اطالعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مصاديق و  درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري وزارتخانه  
ك ظرف  ) ضوابط اجرائي طرح نسخه الكتروني١٥صالح براي تشخيص شرايط اضطراري را مشخص و در قالب تصحيح ماده (  مرجع ذي 

 .يك ماه ابالغ نمايد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات حداكثر ظرف يك ماه از ابالغ   -٣
راري  ) ضوابط ابالغي طرح نسخه الكترونيك تدوين و برق١٦قانون، توافقنامه سطح خدمات (اس.ال.اي) نسخه الكترونيكي را مطابق بند (

اجراي توافقنامه مربوط نظارت نمايد، همچنين وزارت ارتباطات و فناوري    ها و زيرساخت ارتباطات سامانه   هاي فناوري اطالعات و 
الكترونيك را    هاي ارتباطي و سخت   اطالعات ضمن تعيين فهرستي از مناطق محروم كشور كه زيرساخت افزاري الزم براي تبادل 

زيرساخت هاي الزم براي تبادل الكترونيك در اين مناطق فراهم گردد، تمامي   ١٤٠١ل نمايند كه تا پايان سال  اي عم  ندارند به گونه 
گر پايه و تكميلي و نيز ارسال اطالعات و اسناد پزشكي از مراكز و مؤسسات ارائه دهنده    خريد خدمات سالمت توسط سازمانهاي بيمه 
هاي ارتباطي مورد نياز بر اساس دستورالعمل ابالغي شوراي عالي بيمه  هم شدن زيرساخت  خدمات سالمت در مناطق مذكور تا زمان فرا

 .سالمت خواهد بود

باشد. شوراي  تمامي تبادالت الكترونيكي در موضوع نسخه الكترونيكي براي تكميل پرونده الكترونيكي سالمت ايرانيان رايگان مي   -٤
اي مربوط به تشويقي نسخه الكترونيكي براي ارائه دهندگان خدمات سالمت را تعيين و  ه عالي بيمه سالمت كشور مكلف است، تعرفه 

 .گر پايه پرداخت گرديده و سهم بيمار را افزايش نخواهد دادبه تصويب هيأت وزيران برساند، تعرفه مذكور توسط سازمانهاي بيمه  

ن نظام پزشكي كشور، فرآيند تمديد پروانه مسؤول فني، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري سازما -٥
صدور يا تمديد پروانه مطب پزشكان و همچنين صدور گواهينامه اعتباربخشي كليه مراكز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سالمت در  

رسال اطالعات بهداشتي، هاي سرپايي و بستري در تمامي بخش هاي دولتي، غيردولتي، خصوصي و نيروهاي مسلح را منوط به ا  حوزه
به سامانه پرونده   تشخيص، درماني و دارويي به صورت يكپارچه و در بستر درگاه يكپارچه تبادل اطالعات سالمت (ديتاس) و صرفاً 

)  ٣٨ماده (گر پايه نمايد، رعايت مفاد    هاي بيمه   الكترونيكي سالمت ايرانيان (با حفظ محرمانگي اطالعات) و عقد قرارداد با كليه سازمان 
 .گر پايه الزامي است) براي كليه سازمانهاي بيمه ٢قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (

ارائه هرگونه دارو و تجهيزات پزشكي مشمول فهرست ابالغي سازمان غذا و دارو توسط داروخانه ها و مراكز درماني بدون استعالم   -٦
هاي بيمه  هاي داراي مجوز و مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است، سازمان    ز طريق سامانه و احراز اصالت ا

گر پايه مجاز به پذيرش اقالم فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف به نظارت بر حسن اجراي اين بند  
بار به سازمان برنامه و بودجه كشور و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي و   يك است، گزارش اين بند بايد هر سه ماه 

 .شودديوان محاسبات كشور ارائه  

به منظور اثربخشي مصرف اعتبارات مربوط به طرح (پروژه) هاي سالمت الكترونيك (در دستگاههاي اجرائي مختلف از جمله وزارت   -٧
) قانون ٧٤ي، سازمان بيمه سالمت، سازمان تأمين اجتماعي و...) و در راستاي اجراي بند (الف) ماده (بهداشت، درمان و آموزش پزشك 

برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و به منظور ايجاد همگرايي و يكپارچه كردن اين  
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هاي دولتي و غيردولتي با عنايت به اينكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش    هاي سالمت الكترونيك در بخشاقدامات در كليه حوزه  
(پروژه) اولويت   دار «توسعه و استقرار نظام جامع سالمت الكترونيك» مي باشد، كليه مجريان زير طرح پزشكي متولي اجراي طرح 

اقدام اجرائ  (پروژه) از هرگونه  هاي موازي و    ي و پيشگيري از تعريف طرح (پروژه)هاي مربوط به طرح (پروژه) مذكور موظفند قبل 
هاي مذكور    سازي سامانه (سيستم) هاي فني و مجوزهاي مربوط به رعايت استانداردها و ضوابط يكپارچه    تكراري و غيرعملياتي، تأييديه 

ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با درگاه يكپارچه تبادل اطالعات سالمت (ديتاس) را از مركز مديريت آمار و فناوري اطالعات وز
أخذ نمايند. آيين نامه اجرائي مربوط به اين بند ظرف يك ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و جهت اجراء به  

ذي   گرددكليه  مي  ابالغ   .نفعان 
 .تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي تلقي مي شود

شود اعتبارات موضوع اقتصاد ديجيتال، مربوط  به منظور تمركز و تقويت منابع اعتباري مرتبط با سالمت الكترونيك، اجازه داده مي  -٨
هاي هاي ارتباطات و فناوري اطالعات، صنعت، معدن و تجارت و ساير ظرفيت    به معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، وزارتخانه 

انين و مقررات و اين قانون، در قالب انعقاد تفاهمنامه همكاري با دستگاههاي دارنده اعتبار و وزارت بهداشت، درمان قانوني مندرج در قو
%) اعتبارات مندرج در  ٥٠هاي مرتبط با سالمت الكترونيك هزينه گردد. همچنين پنجاه درصد (  و آموزش پزشكي، براي طرح (پروژه)
پرونده   «برنامه تكميل  بودجه  بهداشت، درمان و  رديف  اجراي پزشك خانواده»، وزارت  و  ارجاع  نظام  راهبري  الكترونيك سالمت و 

زيرساخت  ارتقاي  علوم پزشكي صرف  دانشگاههاي  و  پزشكي  نرم    هاي سخت آموزش  الكترونيك  افزاري،  پرونده  ارتباطي  و  افزاري 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين و    سالمت خواهد شد كه دستورالعمل تخصيص آن توسط مديريت فناوري اطالعات

 .گردد ابالغ مي 

در راستاي مديريت مؤثر تعارض منافع كليه مؤسسات پزشكي بخش خصوصي نظير بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان، درمانگاه،   -  ل
(پلي پزشكي  مراقبت  مركز  دستگاه  آزمايشگاه،  با  توانبخشي  (فيزيوتراپي)،  توانبخشي  آب  كلينيك)،  درماني (الكتروفيزيوتراپي)، 

(هيدروتراپي)»، داروخانه و داروسازي داراي پروانه فعاليت مكلفند حسب مورد حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون اساسنامه  
غييرات  و مشخصات سهامداران مؤسسه مربوط را در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري جهت اعالن عمومي به ثبت برسانند. ت

برسد ثبت  به  غيرتجارتي  مؤسسات  و  شركتها  ثبت  اداره  در  هفته  دو  ظرف  حداكثر  بايست  مي  مذكور  موارد   .در 
باالترين مقام دستگاه / بنگاه و مدير مالي يا عناوين مشابه در آن نهاد، مسؤول اجراي اين حكم بوده و در صورت عدم اجراي اين حكم 

 .مذكور مشمول مجازات درجه شش قانون مجازات اسالمي به غير از حبس خواهد بود عالوه بر ممنوعيت اشتغال در مؤسسه

هاي الزم از قبيل پايش، بررسي (كنترل) اصالت  در اجراي نسخه نويسي الكترونيك و به منظور فراهم نمودن بخشي از زيرساخت   - م
ظه (كارد ريدر)، دستگاه رمزساز امنيتي (توكن) و نرم افزار  امضاي الكترونيك اعضاي نظام پزشكي كشور و تهيه و تأمين نرم افزار حاف

 :گر پايه از محل اعتبارات خود مبالغ زير را هزينه نمايند  هاي بيمه   هاي نظارت فني و اجرائي، سازمان   كاربردي (اپليكيشن) و هزينه 
١- ) ميليارد  پنجاه  و  سيصد  اجتماعي ٣٥٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠مبلغ  تأمين  سازمان  ريال   ( 
٢- ) ميليارد  پنجاه  و  سيصد  ايران ٣٥٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠مبلغ  سالمت  بيمه  سازمان  ريال   ( 
٣- ) ميليارد  يكصد  مسلح ١٠٠/   ٠٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠مبلغ  نيروهاي  اجتماعي  تأمين  سازمان  ريال   ( 

مي   تأمين  مذكور  اهداف  تحقق  براي  كشور  پزشكي  نظام  سازمان  توسط  مذكور  مبالغ  معادل  راستا  اين   .گردددر 
هاي مندرج در اين حكم مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر دو ماه يك بار به كميسيون بهداشت و  دستگاههاي اجرائي و سازمان  

 .درمان مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايند

بدون توسعه تشكيالت    هاي خاص و صعب العالج با استفاده نيروي انساني و امكانات موجود دستگاههاي مربوط و  صندوق بيماري  -  ن
شود. اساسنامه و ساختار صندوق به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت  و نمايندگي و شعبه ايجاد مي 
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) اين قانون به صورت  ١٤) جدول تبصره (١٧) ريال از محل رديف (٥٠/   ٠٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠وزيران مي رسد. مبلغ پنجاه هزار ميليارد (
) ريال  ٢٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠%) به اين صندوق تخصيص و پرداخت مي گردد. همچنين مبلغ بيست هزار ميليارد (١٠٠صد درصد (

 .) جهت پرداخت به جامعه هدف به اين صندوق اختصاص مي يابد١٦از محل تسهيالت قرض الحسنه تبصره (

%) ارزش افزوده به عنوان ماليات سالمت  ١زوده، درآمد حاصل از يك درصد () قانون ماليات بر ارزش اف٣٨) ماده (١در اجراي بند ( - س
گردد. خزانه داري كل كشور مكلف است مبالغ داري كل كشور واريز مي  همزمان با دريافت توسط سازمان امور مالياتي به حساب خزانه  

آموزش پزشكي واريز كند. همچنين سهم سالمت از منابع    دريافتي در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و 
%) به وزارت بهداشت ، درمان و  ١٠٠%) كل منابع هدفمندسازي يارانه ها) بايد به صورت كامل و صد درصد (١٠هدفمندي (ده درصد (

 .آموزش پزشكي اختصاص يابد

 - ع

زدايي و در راستاي رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر   هاي مرتبط با محروميت منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياست   به  -١
يافته، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ظرف شش ماه از ابالغ اين قانون با همكاري سازمان برنامه و بودجه، وزارت    توسعه

اندازي  ت پايگاه رفاه ايرانيان اقدام به راه  گيري از ظرفي  كشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستايي رياست جمهوري و با بهره
بهره   اطالعات  اطالعات زيرساخت«سامانه  بر  ايرانيان» مشتمل  بهداشتي،   مندي  و ساير   هاي  انرژي  آب و  نقل،  و  آموزشي، حمل 

 .هاي داراي سكنه و هر يك از نواحي شهري، نمايدهاي اساسي به تفكيك كليه آبادي   زيرساخت 

) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ٢٩ههاي اجرائي موضوع ماده (كليه دستگا -٢
مندي ايرانيان» را حداكثر يك ماه پس از   منظور توسعه و تكميل «پايگاه اطالعات بهره ها و اطالعات مورد نياز به  ايران موظفند داده 

 .مندي ايرانيان» قرار دهنداجتماعي در اختيار «پايگاه اطالعات بهره   درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه

) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و  ٢٩كليه دستگاههاي موضوع ماده ( -٣
ساسي مكلفند اطالعات اقدامات صورت گرفته ) قانون ا١١٠زدايي نيروهاي مسلح با رعايت اصل يكصد و دهم (  قرارگاههاي محروميت 
يافته، دستگاه مجري، ميزان پيشرفت فيزيكي، مكان و مشخصات طرح، ميزان اعتبار اختصاص    زدايي را كه شاملدر راستاي محروميت  

نمايند. سازمان برنامه و   مندي ايرانيان» ثبت  اعتبار مورد نياز جهت اتمام طرح و ساير اطالعات تكميلي را در «سامانه اطالعات بهره
%)  ٣شده از محل دو سوم سه درصد (هاي تأمين اعتبار   بودجه كشور موظف است اطالعات مربوط به اقدمات صورت گرفته براي طرح 

)،  يافته  هاي توسعه كشور (سهم مناطق كمتر توسعه) قانون احكام دائمي برنامه  ٣٢حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند (ت) ماده (
) قوانين بودجه ساالنه  ١٤يافته از محل تبصره (زدايي استاني و اعتبارات اختصاص  استفاده متوازن از امكانات كشور، اعتبارات محروميت  

 .يابد را در سامانه مذكور ثبت نمايد زدايي از محل منابع عمومي اختصاص مي و ساير اعتباراتي كه با هدف محروميت  

امكان ثبت اقدامات محروميت  وزارت تعاون، كار   -٤ نهاد و ارائه  هاي مردم    ها و تشكل   زدايي خيريه و رفاه اجتماعي مكلف است 
ها و هر يك از نواحي شهري را براي اين    هاي اساسي در آبادي   روزرساني وضعيت دسترسي به زيرساخت پيشنهاد جهت تكميل و به 

 .نهادها فراهم نمايد


