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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۷۴ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
متعهدین پذیرفته شده در رشته های وزارت بهداشت طبق قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو 
در دوره های تحصیالت تکمیلی و تخصصی ، از ادامه تحصیل تا پس از گذارندن نیمی از مدت تعهد( ده 
سال و شش ماه برای رشته ی پزشکی ونه سال برای رشته های دندان پزشکی و دارو سازی )، محروم هستند 
و همین موجب بروز مشکالتی شده است از جمله اینکه بعضی از مناطق محروم کشور با استناد به این قانون 
در طی شش سال گذشته دانشجویان متعهد را پذیرفته اند اما باگذشت چندین سال برخی از مناطقی که در 
شروع طرح با کمبود پزشک مواجهه  بوده اند اکنون با اشباع حضور پزشکان عمومی در همان مناطق مواجهه 
شده اند ولی بازهم با کبود شدید نیروی متخصص مواجهه اند. همچنین با توجه به این مهم که نیروهای 
متخصص شاغل در مناطق محروم اغلب از نیروهای طرحی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می 
باشند. مناطق محروم کشور از ظرفیت نیروی متخصص پایدار و بومی بهره مند نمی شوندکه این پدیده موجب 
ایجاد خلل به ظرفیت های بهداشتی درمانی مناطق محروم کشورمان می شود. در نهایت الزم به ذکر می باشد 
که باتوجه به قانون اصالح بند۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های 
تحصیالت تکمیلی وتخصصی دولت موظف شده است ۳۰% از ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی را به تعهد 
مناطق  محروم اختصاص دهد. الزم به ذکر است ۳۰ درصد سهمیه مذکور در قانون اصالح بند ۳ عدالت 
اموزشی از ظرفیت پذیرش آزاد دانشجو اختصاص داده شده است و ظرفیت دانشجوهای علوم پزشکی نسبت 
به قبل پذیرش افزایش پیدا نکرده است .این مهم مطرح کننده این است که دانشجویانی که با استفاده از این 
قانون در دانشگاه پذیرفته شده اند می توانستند در سال قبل از تصویب این قانون در سهمیه آزاد پذیرفته 
بشوند بنابراین با توجه به این مهم محروم کردن طوالنی مدت این دانشجویان که از لحاظ علمی همانند 
دانشجویان پزشکی سایر سهمیه های سالیان قبل هستند مغایر با عدالت مورد نظر نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران می باشد بنابر موارد فوق  کم کردن زمان ممنوعیت ادامه تحصیل هم باعث رفع نیاز وزارت 
بهداشت به نیروهای پزشک عمومی هم برقراری عدالت اموزشی می شود. تصویب قانون فوق هرچند در 
زمینه ی رفع محرومیت بهداشتی درمانی مناطق محروم کشور عزیزمان برگ زرینی در کارنامه ادوار مجلس 
شورای اسالمی است ، در طی ۷ سال گذشته که این قانون تصویب و اجرا شده است معظالتی 
برای  دانشجویان متعهد به عنوان مشموالن ایجاد شده است که الزم می باشد مجلس شورای اسالمی به عنوان 

مرجع قانون گذار در رفع این مسائ اقدام بفرماید.
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براساس تبصره ۱ قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی و 
تخصصی مصوب  ۱۳۸۹/  ۰۱/ ۲۹ که مبنی بر مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص اختصاص 
سهمیه برای نخبگان و استعدادهای برتر است دانشجویان نخبه تمام رشته ها و سهمیه در تمام کشور می 
توانند از امتیاز مذکور مانند امکان ادامه تحصیل به صورت مستقیم استفاده کنند در حالی  که دانشجویان متعهد 
حتی در صورت کسب شرایط نخبگی قادر به استفاده از تسهیالت نخبگان برای شرکت در آزمون دستیاری 
وزارت بهداشت نمی باشند که این پدیده موجب ایجاد بی عدالتی آموزشی است که مغایر با روح قانون 

اساسی کشور می باشد.

 

 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
سلمان اسحاقی - مجتبی توانگر - سیدمجتبی محفوظی - سیدعلی یزدی خواه - علی حدادی - مهرداد 
گودرزوندچگینی - احمد مرادی - یعقوب رضازاده - فداحسین مالکی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی 
- احمد محرم زاده یخفروزان - محمدحسن آصفری - سیدشمس الدین حسینی - محمدرضا دشتی 
اردکانی - رحمت اله نوروزی - احمد دنیامالی - عبداله ایزدپناه - محمد وحیدی - علی زنجانی 
حسنلوئی - ابراهیم رضائی - مجید نصیرائی - بهروز محبی نجم آبادی - محمد سبزی - محمدطال 
مظلومی آبرزگه - محمدرضا احمدی - الهویردی دهقانی - محمدمهدی فروردین - رحیم زارع - امیرقلی 
جعفری بروجنی - قاسم ساعدی - حسینعلی شهریاری - هادی بیگی نژاد - حسن رزمیان مقدم - یحیی 
ابراهیمی - احمدحسین فالحی همدان - صدیف بدری - سیدمهدی فرشادان - علی اکبر علیزاده برمی 
- پرویز اوسطی - غالمرضا منتظری - مسلم صالحی - اکبر احمدپور - روح اله ایزدخواه - حجت اله 
فیروزی - اسماعیل حسین زهی - جواد نیک بین - سیداحمد آوائی - شهباز حسن پوربیگلری - حسن 
محمدیاری - مجتبی بخشی پور - موسی احمدی - حسین رجایی ریزی - جعفر قادری - جالل 
محمودزاده - زهرا شیخی مبارکه - ابراهیم متینیان - محمد صفائی دلوئی - احمد جباری - محسن فتحی 
- علی اکبر بسطامی - سیدغنی نظری خانقاه - حسین بامیری - حسین حسین زاده - رسول فرخی میکال 
- سیدموسی موسوی - مهدی عسگری - حسین خسروی اسفزار - عبدالجالل ایری - غالمعلی کوهساری 

- جلیل مختار - علی اصغر عنابستانی - امانقلیچ شادمهر - غالمحسین کرمی - رضا آریان پور 
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عنوان طرح:
طرح اصالح تبصره (۴) بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش 

دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی و تخصصی

متن زیر جایگزین تبصره ی ۴  قانون اصالح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در 
پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی و تخصصی می شود :

اصالحیه تبصره ۴ : ادامه تحصیل در مقاطع آموزشی باالتر ، پس از طی یک چهارم از مدت زمان تعهد 
مشموالن این بند امکان پذیر می باشد.

ضمنا آن دسته از دانشجویان متعهدی که مطابق قوانین وزارت بهداشت ، درمان  و آموزش پزشکی 
مشمول شرایط ادامه تحصیل پیوسته (استریتی)می باشند نیز مانند سایر دانشجویان ، حق ادامه تحصیل 

پیوسته را دارند.

ادامه تحصیل مشموالن این قانون منجر به فک تعهد نشده است و مشموالن موظف اند بعداز ادامه 
تحصیل در محل مورد نیاز وزارت متبوع و دانشگاه مورد نظر به خدمت بپردازند.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح اصالح تبصره (۴) بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش 

دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی و تخصصی تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ██

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شکلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ☐ دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ☐ دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ☐ دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و 

عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع ☐
ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به 
عنوان بیش از یک موضوع ██

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد. ☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند 
چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 
انداز مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس 
(ماهوی)؛

شده است. ██

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ☐   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ██
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این 
موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل
۱- ۱-پیشنهاد می گردد عنوان طرح به این شکل (طرح اصالح تبصره ۴ قانون اصالح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت 

آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۰) اصالح گردد.

۲-طرح فاقد قالب مناسب است.

۳- طرح مذکور فاقد ماده واحده و عنوان ناقص بوده و به جهت عدم رعایت ماده ۱۲۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی که مقرر می دارد(.....طرح ها نیز همانند لوایح باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشند و دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد آن 
در مقدمه به وضوح درج شود و همچنین دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشد)و همچنین عدم رعایت 
ماده ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری که مقرر می داردرعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی را برای تصویب قانون ضروری 

می داند.بنابراین پیشنهاد می گردد طراحان محترم طرح مجددا باز نویسی کرده و برای تصویب ارائه نمایند.

۴-پیشنهاد می گردد ماده واحده طرح به شرح ذیل اصالح گردد:

ماده واحده:متن ذیل جایگزین تبصره ۴ قانون اصالح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره 
های تحصیالت تکمیلی و تخصصی مصوب۱۳۹۲/۷/۱۰ می گردد:

تبصره۴:ادامه تحصیل در مقاطع آموزشی باالتر پس از طی یک چهارم از مدت زمان تعهد مشموالن این بند امکان پذیر می باشد.

همچنین آن دسته از دانشجویان متعهدی که مطابق قوانین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مشمول شرایط ادامه تحصیل 
پیوسته (استریتی)می باشند نیز مانند سایر دانشجویان حق ادامه تحصیل پیوسته را دارند.

ادامه تحصیل مشموالن این قانون منجر به فک تعهد نشده است و مشموالن موظف اند بعداز ادامه تحصیل در محل مورد نیاز 
وزارت متبوع و دانشگاه مورد نظر به خدمت بپردازند.

۲- ۱-پیشنهاد می گردد عنوان طرح به این شکل (طرح اصالح تبصره ۴ قانون اصالح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت 
آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۰) اصالح گردد.۲-طرح فاقد قالب 
مناسب است.۳- طرح مذکور فاقد ماده واحده و عنوان ناقص بوده و به جهت عدم رعایت ماده ۱۲۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی که مقرر می دارد(.....طرح ها نیز همانند لوایح باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشند و دالیل لزوم تهیه و 
پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنین دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشد)و همچنین عدم 
رعایت ماده ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری که مقرر می داردرعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی را برای تصویب قانون 
ضروری می داند.بنابراین پیشنهاد می گردد طراحان محترم طرح مجددا باز نویسی کرده و برای تصویب ارائه نمایند.۴-پیشنهاد می 
گردد ماده واحده طرح به شرح ذیل اصالح گردد:ماده واحده:متن ذیل جایگزین تبصره ۴ قانون اصالح بند ۳ ماده واحده قانون 
برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی و تخصصی مصوب۱۳۹۲/۷/۱۰ می 
گردد:تبصره۴:ادامه تحصیل در مقاطع آموزشی باالتر پس از طی یک چهارم از مدت زمان تعهد مشموالن این بند امکان پذیر می 
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باشد. همچنین آن دسته از دانشجویان متعهدی که مطابق قوانین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشمول شرایط ادامه 
تحصیل پیوسته (استریتی)می باشند نیز مانند سایر دانشجویان ، حق ادامه تحصیل پیوسته را دارند. ادامه تحصیل مشموالن این قانون 
منجر به فک تعهد نشده است و مشموالن موظف اند بعداز ادامه تحصیل در محل مورد نیاز وزارت متبوع و دانشگاه مورد نظر به 

خدمت بپردازند.

ب- سوابق قانونی
قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیالت تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹ /۰۱ 
/۱۳۸۹ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ مصوب: ۱۳۸۹/۰۱/۲۹

بخش های قانون: تمام متن

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون:  قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۲==منقح ۱۳۹۹/۵/۲۲ مصوب: ۱۳۷۵/۰۲/۱۲

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب ۱۳۹۱,۰۷,۱۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ مصوب: ۱۳۹۱/۰۷/۱۱

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون اصالح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان مصوب ۰۴/ ۰۳/ ۱۳۶۰ با اصالحات و 
الحاقات بعدی==منقح ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ مصوب: ۱۳۶۰/۰۳/۰۴

بخش های قانون: تمام متن
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