
معاونت قوانین

عادی

طرح اصالح بند «ب» ماده (۷۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

کمیسیون های ارجاعی

سال دوم- دوره یازدهم 
تاریخ چاپ

شماره چاپ
۶۲۷ شماره ثبت

برنامه و بودجه و محاسبات اصلی:
بهداشت و درمان-اجتماعی-ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی فرعی:
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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۱ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
نظر به اینکه در بند «ب» ماده (۷۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران صرفا پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان مورد حکم قرار گرفته است، ولی در خصوص 
دامپزشکان مشمول، حکم مشخصی پیش بینی نشده است، به منظور تامین شرایط مناسب جهت برقراری تمام 
وقت نظارت بهداشتی دامپزشکی بر سالمت دام و فرآورده های دامی طرح ماده واحده" قانون اصالح بند 
«ب» ماده (۷۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران" 

مستند به دالیل زیر تقدیم مجلس شورای اسالمی می شود:

۱-سابقه قانونگذاری در این موضوع با عناوین قانون" اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب به دامپزشکان 
وزارت کشاورزی"(مصوب  ۲۹/  ۰۸/ ۱۳۶۳) و قانون" اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب" 

(مصوب ۲۲/  ۰۹/ ۱۳۶۶).

۲-ضرورت حضور تمام وقت دامپزشکان به منظور فراهم آمدن امکان استمرار نظارت های بهداشتی-قرنطینه 
ای سازمان دامپزشکی کشور بر سالمت دام و فرآورده های دامی در تمام ساعات شبانه روز، به دلیل افزایش 
موارد وقوع بیماری های نوپدید و بازپدید تهدید کننده سالمت جمعیت دامی و بهداشت عمومی جامعه و نیز 

عدم تداخل وظایف نظارتی با فعالیت های انتفاعی در بخش خصوصی مرتبط.

۳-ضرورت اعمال قانون در خصوص دامپزشکان شاغل در وزارت بهداشت به دلیل نقش موثر این گروه در 
تامین بهداشت عمومی جامعه.

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
جالل محمودزاده - ابراهیم عزیزی شیراز - رحمت اله نوروزی - احمد محرم زاده یخفروزان - حسینعلی 
حاجی دلیگانی - مهدی باقری زنجان - امیرحسین بانکی پورفرد - رسول فرخی میکال - احسان ارکانی 
- یعقوب رضازاده - هاجر چنارانی - علی زنجانی حسنلوئی - غالمرضا منتظری - جعفر قادری - شیوا 
قاسمی پور - بهروز محبی نجم آبادی - سیدمصطفی آقامیرسلیم - جواد نیک بین - علی اکبر علیزاده 
برمی - رحمت اله فیروزی پوربادی - امانقلیچ شادمهر - پرویز اوسطی - مجید نصیرائی - ابراهیم رضائی 
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- حسین رئیسی - بهزاد علیزاده دهلران - مجتبی بخشی پور - کیوان مرادیان کوچکسرائی - یحیی 
ابراهیمی - علیرضا عباسی - حسن همتی - آرش زره تن لهونی - سیدجواد حسینی کیا - جلیل مختار 
- سیدعلی یزدی خواه - محمدتقی نقدعلی - عبدالجالل ایری - موسی احمدی - حسین حاتمی - رضا 

آریان پور - قاسم ساعدی 
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عنوان طرح:
طرح اصالح بند «ب» ماده (۷۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و 

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

قانون اصالح بند «ب» ماده (۷۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران

ماده واحده: : در بند «ب» ماده (۷۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران مصوب  ۱۴/  ۱۲/ ۱۳۹۵، بعد از عبارت « کلیه پزشکان، دندانپزشکان» عبارت «، 

دامپزشکان» اضافه می شود.

در صورت تصویب ماده واحده فوق، متن نهایی بند «ب» ماده (۷۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به صورت زیر خواهد بود:ب. کلیه پزشکان، 
دندانپزشکان، دامپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاه های اجرایی موضوع این 
قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان های 
بخش خصوصی، عمومی غیر دولتی با رعایت تبصره(۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 
مصوب  ۱۱/  ۱۰/ ۱۳۷۳ و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به 
غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه های مربوطه و معاونان 
آنها و مسئوالن مالی دستگاه های مذکور است.دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات 
ذینفعان از طریق اعمال تعرفه خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید. اجرای این حکم مشروط به 
جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تامین اعتبار در بودجه های سنواتی 

است.
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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 بند «ب» ماده (۷۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و 

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 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:
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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-در عنوان طرح عبارت مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ با اصالحات و الحاقات بعدی بعد از جمهوری اسالمی ایران و در متن طرح 

عبارت با اصالحات و الحاقات بعدی بعد از عبارت مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ اضافه شود.

۲-طرح مذکور فاقد ایراد تنقیحی است.

۲- ۱- در عنوان طرح، عبارت «مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ با اصالحات و الحاقات بعدی» بعد از «جمهوری اسالمی ایران» و در متن 
طرح، عبارت «با اصالحات و الحاقات بعدی» بعد از عبارت «مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵» اضافه شود. ۲- طرح مذکور فاقد ایراد تنقیحی 

است. 

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

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**بخش ۱۴-ماده ۷۴-الف**بخش ۱۴-ماده ۷۴-الف-تبصره**بخش ۱۴-ماده ۷۴-
ب**بخش ۱۴-ماده ۷۴-ب-تبصره ۱**بخش ۱۴-ماده ۷۴-ب-تبصره ۲**بخش ۱۴-ماده ۷۴-پ**بخش ۱۴-ماده ۷۴-
ت**بخش ۱۴-ماده ۷۴-ث**بخش ۱۴-ماده ۷۴-ث-تبصره**بخش ۱۴-ماده ۷۴-ج**بخش ۱۴-ماده ۷۴-چ**بخش ۱۴-
ماده ۷۴-ح**بخش ۱۴-ماده ۷۴-خ**بخش ۱۴-ماده ۷۴-د**بخش ۱۴-ماده ۷۴-ذ**بخش ۱۴-ماده ۷۴-ر**بخش ۱۴-ماده 

۷۴-ر-تبصره

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل -- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ مصوب: ۱۳۷۳/۱۰/۱۱

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب به دامپزشکان وزارت کشاورزی مصوب: ۱۳۶۳/۰۸/۲۹
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بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۲۲/ ۰۹/ ۱۳۶۶ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ مصوب: ۱۳۶۶/۰۹/۲۲

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون محل مطب پزشکان مصوب: ۱۳۶۶/۱۰/۲۰

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوب: ۱۳۷۶/۰۸/۱۸

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب: ۱۳۵۰/۰۳/۲۴

بخش های قانون: تمام متن

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: قانون مربوط بمقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ /۰۳ /۱۳۳۴ با اصالحات و 
الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ مصوب: ۱۳۳۴/۰۳/۲۹

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۰۳ /۰۳ /۱۳۶۷ با اصالحات و الحاقات 
بعدی -- منقح ۱۳۹۷/۲/۲۳ مصوب: ۱۳۶۷/۰۳/۰۳

بخش های قانون: تمام متن
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