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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۶۴ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
به جهت اهمیت و لزوم حفظ سرمایه های انسانی موثر و کارآمد کشورمان  درنظام سالمت که در این روزها 
به عنوان مدافعان سالمت، سالمتی و حیات خود را نثار مردم کشورمان نموده اند و به جهت جلوگیری از 
فرسودگی مفرط این سرمایه های ارزشمند و نیز به دلیل لزوم ترمیم و تقویت زیر ساخت های کمی و کیفی 
در نظام سالمت باالخص سرمایه ها و منابع انسانی ارزشمند آن که از ۶ ماه گذشته  تاکنون در اثر مبارزه با 
بیماری کرونا با تقدیم هزاران مبتال و دهها شهیدخدمت ؛ آثار فرسودگی آن ها مستقیماً بر تعداد و میزان مرگ 
و میر بیماران کرونایی در بیمارستان ها مشهود است و به دلیل آن که هنوز واکسن و داروی مشخصی برای 
بیماری کرونا وجود ندارد و صرفاً با مراقبت های علمی، فنی و کارآمد می توان تا حدود زیادی بیماران را 
نجات داد و از آن جا که علیرغم بازنشسته شدن ساالنه بالغ بر ۶ هزار نفر از گروه پرستاری در نظام سالمت 
در طول سال های متوالی قبل (۴ سال) از یک سو و نیز افزایش  تعداد بالغ بر ۴۰ هزار تخت بیمارستانی که 
دو سوم آن به صورت توسعه تختها بوده و عدم استخدام و به کارگیری متناسب با این دو موضوع  در طول 
۴ سال گذشته تا کنون که در نتیجه آن، کاهش تناسب نیروی انسانی پرستار به تخت به کمتر از ۶ دهم نیرو 
به ازای هر تخت بیمارستانی در۲۴ ساعت و افزایش مرگ و میر مردم و بیماران در بحران هایی چون کرونا 
می باشد و از آن جا که مجلس یازدهم نسبت به سالمت، حیات و جان مردم عمیقاً احساس مسئولیت می 
کند و نیز قدردان یکایک مدافعان سالمت اعم از پزشک، پرستار، پیراپزشک و .... می باشد، بنابراین، ماده 
واحده ذیل به صورت یک فوریتی به تصویب می رسد تا در اثر اجرای آن سریعاً بر کاهش مرگ و میر مردم 

و بیماران و افزایش انگیزه کارکنان نظام سالمت مشهود و عملی باشد.

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی - معین الدین سعیدی - محمدرضا دشتی اردکانی - فاطمه محمدبیگی 
- حسینعلی شهریاری - بهروز محبی نجم آبادی - قاسم ساعدی - فداحسین مالکی - سیدمحمد مولوی 
- علی اکبر علیزاده برمی - مجید نصیرائی - سیدعلی یزدی خواه - احسان ارکانی - علی خضریان - 
سیدجواد حسینی کیا - حسین محمدصالحی دارانی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - آرا شاوردیان - 
علی علیزاده مراغه - رمضانعلی سنگدوینی - احمدحسین فالحی همدان - رضا آریان پور - غالمحسین 
کرمی - جعفر قادری - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - شیوا قاسمی پور - احمد مرادی - غالمعلی 
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کوهساری - ابراهیم متینیان - غالمرضا مرحباء - مالک شریعتی نیاسر - سیدناصر موسوی الرگانی - 
محمدصالح جوکار - کیوان مرادیان کوچکسرائی - حجت اله فیروزی - حسینعلی حاجی دلیگانی - 
حسین حسین زاده - حسن نوروزی - محمدحسین فرهنگی - سیدجلیل میرمحمدی میبدی - ابراهیم 
رضائی - جالل محمودزاده - سلمان اسحاقی - احمد محرم زاده یخفروزان - مهدی روشنفکر - محمد 
باقری بناب - علی اصغر عنابستانی - یعقوب رضازاده - سمیه محمودی - حسین امامی راد - محمدمهدی 
مفتح - بهزاد رحیمی - هاجر چنارانی - نصراله پژمان فر - محمدتقی نقدعلی - روح اله نجابت - علی 
اکبر کریمی - کمال حسین پور - علیرضا سلیمی - جواد نیک بین - ابراهیم عزیزی شیراز - رسول 

فرخی میکال - مرتضی محمودوند - حسن همتی 
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عنوان طرح:
طرح ترمیم کادر پرستاری بیمارستان های دولتی

ماده واحده: 

دولت موظف است مجوزهای استخدامی وبودجه ساالنه حداقل تعداد دوازده هزار نیروی انسانی گروه 
پرستاری  از محل جایگزینی تعداد بازنشستگان  وپستهای سازمانی آن وزارت را در اختیار وزارت بهداشت 
قرار دهد تا از ابتدا تا انتهای برنامه ششم توسعه، عالوه بر جایگزینی تعداد بازنشستگان گروه پرستاری، به 
منظور برقراری تناسب نیرو با توسعه تخت های بیمارستانی اعم از تخت های ویژه و عمومی به صورت 

استخدام دولتی استفاده نماید.

تبصره ۱: اولویت  اینگونه استخدام ها با نیروهای شرکتی، قراردادی و تبصره ای است که حداقل یک سال 
از سابقه همکاری آن ها با بیمارستان ها و به ویژه  همکاری آنها در ایام کرونا گذشته باشد.

تبصره ۲: وزارت بهداشت موظف است مبدا استفاده از این مجوزها را از ابتدای برنامه ششم قرار داده و تا 
پایان برنامه ششم هر سال در فصل بودجه بار مالی این ماده واحده را در بودجه سنواتی خود لحاظ نماید.

تبصره ۳: وزارت بهداشت ؛ سازمان تامین اجتماعی وهر دستگاهی  که حوزه تشخیصی و درمانی 
وبیمارستان دارند  موظف اند در صورت اضافه کردن تخت های بیمارستانی به تخت های موجود کشور، به 
ازای هر تخت، حداقل ۴ نفر نیروی انسانی با ترکیب۲/۵نفر گروه پرستاری به ازای هر تخت در ۲۴ ساعت 

و۱/۵ نفر سایر نیروها( پیراپزشک و پشتیبانی) به کارگیری نماید. این تبصره شامل تخت های بیمارستانی 
اضافه شده از ابتدای برنامه ششم به بعد می شود.

تبصره ۴: وزارت بهداشت وسایر دستگاهها ونهادهای دارای بیمارستان موظف اند به منظور افزایش انگیزه 
پرستاران و کارکنان بخش های کرونایی (عفونی) امتیازات سختی کار آن ها را دو برابر امتیازات پرستاران و 
کارکنان بخش های سوختگی و روانی محاسبه نماید و از ابتدای بهمن ۹۸ مزایای مربوطه را در احکام این 

کارکنان لحاظ نماید.
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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 ترمیم کادر پرستاری بیمارستان های دولتی 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 (شكلی)
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:

در رابطه با طرح/الیحه تقدیمی از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی: متن ماده واحده طرح و تبصره های ۱ و ۲ آن به علت اینکه 
منبع تأمین اعتبار آن پیش بینی نشده است با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر می باشد. 

در رابطه با طرح/الیحه تقدیمی با قانون برنامه: تبصره ۴ طرح با بند (ث) ماده ۶ قانون برنامه شم توسعه، مغایر است. 

کلیه تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها ، تغییرات تشکیالت ، تغییر ضرایب ، جداول حقوقی و طبقه بندی 
مشاغل و افزایش مبنای حقوقی ، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که 
متضمن بار مالی باشد ، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در قانون 

بودجه کل کشور تأمین شده باشد 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- عنوان مطول و خالف اصل ایجاز است، مناسب است که 
عنوان طرح به «استخدام پرستاران» تغییر یابد. 

۲- در مقدمه توجیهی دالیل یکفوریتی بودن طرح ذکر نشده است. 

۳- نوع استخدام مورد نظر از حیث پیمانی و یا رسمی بودن مشخص نیست. 

۴- در متن طرح عنوان «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به صورت کامل درج شود. 

۵- با توجه به اینکه تبصرهها هرکدام دارای حکم مستقلی هستند، لذا تقدیم طرح در قالب مادهواحده با اشکال روبهرو است 
و احکام مورد نظر باید به صورت مواد متعدد ذکر شوند. 

۶- با توجه به اینکه بنا بر قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام بر چهار نوع «رسمی، پیمانی، ساعتی و شرکتی» است، 
لذا مقصود از نیروهای «قراردادی و تبصرهای» مندرج در تبصره (۱) روشن نیست. 

۷- الزم است عبارت «به منظور برقراری تناسب نیرو» در صدر مادهواحده و عبارت «به منظور افزایش انگیزه» در تبصره (۴) 
حذف شوند؛ زیرا هدف، فلسفه و ضرورت تقنین باید در مقدمه توجیهی ذکر شوند. 

۸- قانونگذاری برای افراد یا گروههای خاص مغایر با اصول نگارش متون قانونی است. 

۹- الزم است تکلیف سایر قوانینی که برخی از مقررات استخدام پرستاران را پیشبینی کردهاند در انتهای طرح روشن گردد. 
نظیر قانون راجع به اجازه استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی برای وزارت بهداری مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۳۸ 
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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

ب- سوابق قانونی

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون اعطای مجوز استخدام نیروی انسانی بهداشتی و درمانی مصوب: ۱۳۸۳/۱۲/۲۳

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سالمت مصوب: ۱۳۸۸/۰۱/۳۰

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ با اصالحات و الحاقات بعدی-- منقح ۱۳۹۹/۵/۲۲ 
مصوب: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶ ) مصوب 
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصالحات و الحاقات بعدی == منقح ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مصوب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

بخش های قانون: بخش ۱۴-ماده ۷۴-ث**بخش ۱۴-ماده ۷۴-ث-تبصره

عنوان قانون: سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مصوب ۰۹ /۰۴ /۱۳۹۴ مصوب: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹

بخش های قانون: -ردیف۴۳**ردیف۴۳-ردیف۱**ردیف۴۳-ردیف۲**ردیف۴۳-ردیف۳**ردیف۴۳-ردیف۴

عنوان قانون: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲ ) مصوب ۰۴ /۱۲ /۱۳۹۳ با اصالحات و 
الحاقات بعدی-- منقح ۱۴۰۰/۴/۱۵ مصوب: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

بخش های قانون: -ماده ۴۶
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عنوان قانون: سیاست های کلی سالمت مصوب ۱۸ /۰۱ /۱۳۹۳== منقح ۱۳۹۷/۱۱/۶ مصوب: ۱۳۹۳/۰۱/۱۸

بخش های قانون: -۸**۸-۸ - ۱ - **۸-۸ - ۲ - **۸-۸ - ۳ - 

عنوان قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور==منقح ۱۳۹۹/۹/۹ مصوب: ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

بخش های قانون: -مادهواحده-تبصره ۱۴**-مادهواحده-تبصره ۱۴-الف
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