
 قوانين معاونت
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 شوریکی

 
 

 های توسعه کشور( قانون احکام دائمی برنامه۱طرح الحاق یک تبصره به ماده )
 

 

 

 
 

 های ارجاعیکمیسیون

 

 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  سوم سال  -یازدهم دوره

 25/3/1401 چاپ تاریخ
 
 

 1087 شماره چاپ

 788 شماره ثبت

 و بودجه و محاسباتبرنامه  اصلی:

 و درمانبهداشت  فرعی:

www.dotic.ir

https://dotic.ir


2 

 

 تعاليباسمه

 
 اسالميریاست محترم مجلس شوراي 

 شود.نفر از نمايندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقديم می ۴۷احتراماً طرح ذيل که به امضای 

 
 مقدمه )دالیل توجيهي(: 

 داده اختصاص سالمت نظام به تومان میلیارد هزار ۱۵۰ از بیش ۱۴۰۰ سال بودجه قانون براساس

 دانشگاههای اختیار در اعتبارات اين %(۷۰) حدود. (دولت ایهزينه اعتبارات از %(2۰) معادل) است شده

 اتالف میزان شده انجام مطالعات براساس ديگر سوی از. گیردمی قرار دولتی هایبیمارستان و پزشکی علوم

 اتالف کاهش و وریبهره ارتقای ترتیب بدين. است شده زده تخمین %۴۵ تا دولتی هایبیمارستان در منابع

 قانون از دانشگاهها اين بودن مستثنی اما. آيدمی نظربه ضروری عمومی بودجه میزان اين به نسبت منابع

 تا شودمی موجب« کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون يک ماده» به عطف عمومی محاسبات

 آن نتايج و نشده انجام اساسی قانون (۵۵) اصل براساس محاسبات ديوان توسط آنها مناسب حسابرسی

 .نکند پیدا انتشار مردم عمومی نظارت جهت

 شده اعطا موضوعه هایدستگاه به مهم امتیاز ۳« کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام يک ماده» براساس

 :است

 بر حاکم قوانین شمول از دانشجويان رفاه صندوق و فناوری و علم پارکهای فرهنگستانها،، دانشگاهها -۱

 مناقصات قانون و کشوری خدمات مديريت قانون عمومی، محاسبات نقانو جمله از دولتی دستگاههای

 .اندشده مستثنی

 .بود خواهد آنها امنای تأهی مصوب هایدستورالعمل و هانامه آيین اًصرف نیز دانشگاهها عملکرد مبنای -2

 امنای تأهی توسط آنها کرد هزينه نحوه و شده تلقی کمک بعنوان دولت عمومی منابع اعتبارات تمامی -۳

 .شد خواهد انجام مربوطه

 چابکی برای عمومی قوانین شمول از دانشگاهها پژوهشی –آموزشی امور شدن مستثنی قانونگذار، اولیه مراد

 از خدمت ارائه در پزشکی آموزش ادغام دلیلبه پزشکی علوم دانشگاههای اما. است بوده عرصه اين بیشتر

 :دارد اهمیت نکته دو کرذ اينجا در که هستند متفاوت منظر اين

 بلکه. نیست و نبوده مرکزی دولت دل در غیرپاسخگو بخشی ايجاد دنیا، در دانشگاه استقالل از مراد -۱

 مفاد از کهدرحالی. باشند پاسخگوتر خود اقدامات به نسبت بايستی اختیارات، کسب موازات به هادانشگاه

 به پاسخگويی برای ضرورتی دانشگاهها که شودمی ستنباطا اينگونه دائمی احکام قانون يک ماده در مندرج

 و اساسی قانون ۵۵ اصل مانند. )است اساسی قانون اصول خالف موضوع اين درحالیکه. ندارند نهادی هیچ
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 برای حسابرسی گزارش انتشار و عمومی بودجه گیرنده دستگاههای از محاسبات ديوان حسابرسی لزوم

 (عموم

 بدين. است نموده ادغام کامل طوربه درمانی نظام در را پزشکی آموزش نظام که است کشوری تنها ايران -2

. هستند درمانی و بهداشتی امور با پژوهشی و آموزشی امور ادغام حاصل پزشکی علوم دانشگاههای ترتیب

 اين لذا. دارد اختصاص درمانی و بهداشتی امور به پزشکی علوم هایدانشگاه بودجه %(۸۵) از بیش

 زمان در که است طبیعی لذا. اندخدمت ارائه بنگاه باشند، آموزش ارائه مرکز آنکه از بیشتر دانشگاهها

 .شوند مستثنی ماده اين شمول از درمانی و بهداشتی امور و شده توجه مهم اين به بايستمی قانونگذاری

 :از است عبارت توسعه دائمی احکام يک ماده اجرای تبعات مهمترين

 جمله از) دانشگاهها ماده اين در مندرج مفاد براساس: عمومی افکار به نسبت شفافیت کاهش -۱

 از دستگاهها اين نیز تاکنون. نمايند عمل خود نامهآيین براساس تا مختارند( پزشکی علوم دانشگاههای

. ندانموده خودداری دولت اختصاصی و عمومی بودجه کردهزينه نحوه و مالی هایصورتحساب انتشار

 .شد خواهد فساد نهايت در و منابع انحراف منابع، اتالف زمینه ايجاد به منجر که اتفاقی

 هادانشگاه شدن مستثنی به باتوجه: کشور محاسبات ديوان توسط قانونی نظارت امکان و حسابرسی عدم -2

 نیز کشور حاسباتم ديوان توسط هادستگاه اين( عمومی محاسبات قانون ويژههب) عمومی قوانین شمول از

 .است اساسی قانون (۵۵) پنجاه و پنجم اصل صريح خالف که اتفاقی. شوندنمی حسابرسی

 عمومی، قوانین شمول از دانشگاهها شدن مستنثی به باتوجه: عمومی قوانین اجرای عدم و خودمختاری -۳

 دانشگاه خود امنای تأهی وباتمص و هانامهآيین صرفاً دانشگاهها عمل مبنی که است شده کیدأت ماده اين در

 مجری هم قانونگذار، هم بطوريکه. شد خواهد ساختاری منافع تعارض ايجاد موجب که اتفاقی. بود خواهد

 خواهد محتمل کامالً فساد و منابع اتالف بروز ترتیب بدين. است شده تجمیع دستگاه يک در ناظر هم و

 مینأت دولت عمومی بودجه محل از پزشکی علوم نشگاههایدا مالی منابع تمامی تقريبا آنکه ويژههب. بود

 .داشت نخواهند نیز منابع اتالف کاهش و وریبهره ارتقای برای زيادی انگیزه هادانشگاه اين لذا. شودمی

 بر حاکم نامناسب قواعد وجود بدلیل شد، اشاره فوق موارد در که همانطور: منابع اتالف و فساد -۴

 آنکه ويژههب. است محتمل کامالً  منابع انحراف و اتالف و فساد بروز حسابرسی، و افیتشف عدم و دانشگاهها

 کمترين دانشگاهها کالن مديران مديريتی عمر بودن مدت کوتاه و کشور در سیاسی متعدد تحوالت و تغییر

 ساختاری، بستر اين در لذا. برد خواهد بین از آنها در نیز را وریبهره ارتقای و ساختاری اصالح برای انگیزه

 شود:طرح ذيل تقديم می بنابراين.شودنمی توصیه دانشگاهها به مطلق اختیارات اعطای

 
  

 -فرهاد طهماسبي  -فاطمه رحماني  -کمال حسين پور  -روح اهلل حضرت پورطالتپه  -علي خضریان 

 -قوب رضازاده یع -مهدي طغياني  -جعفر قادري  -قاسم ساعدي  -غالمحسين کرمي  -صدیف بدري 
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  -حسين حق وردي  -مجتبي رضاخواه  -سيدمحمود نبویان  -موسي احمدي  -حسين جاللي 

 -عليرضا عباسي  -محسن پيرهادي  -سيدنظام الدین موسوي  -محمدحسن آصفري  -هادي بيگي نژاد 

 -ي عبدالکریم جمير -سيدمحمدرضا ميرتاج الدیني  -عليرضا زندیان  -علي اکبر عليزاده برمي 

 -مجيد نصيرائي  -مالک شریعتي نياسر  -احسان ارکاني  -حسن همتي  -محمدرضا دشتي اردکاني 

 -الهویردي دهقاني  -مهدي شریفيان  -پور گچساران سيدناصر حسيني -حسين محمدصالحي داراني 

 -سيدالبرز حسيني  -محمدرضا صباغيان بافقي  -انور حبيب زاده بوکاني  -اکبر بسطامي علي

  -دليگاني حسينعلي حاجي -خواه سيدعلي یزدي -یحيي ابراهيمي  -پورفرد اميرحسين بانکي

 اهلل اعظمي ساردوئي ذبيح -بهزاد رحيمي  -سيدعلي موسوي  -واله کيومرث سرمدي -الياس نادران 

 

 
 

  عنوان طرح:

 های توسعه کشور( قانون احکام دائمی برنامه۱الحاق یک تبصره به ماده )
 

  

های توسعه کشور ( قانون احکام دائمی برنامه۱( به ماده )۸عنوان تبصره )يک تبصره به -واحدهماده

 گردد:به شرح زير الحاق می ۱۱/۱۳۹۵ /۱۰   مصوب

هداشتی، صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخشهای ب -۸تبصره  

های دارای رديف بودجه مستقل و ستاد مرکزی شکی و بیمارستانهای علوم پزدرمانی و خدماتی دانشگاه

باشند. ديوان محاسبات کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول اين ماده مستثنی می

مکلف است گزارش حسابرسی ساالنه آنها را همزمان با گزارش تفريغ بودجه ساالنه در دسترس عموم قرار 

 دهد.
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 محترم مجلس شوراي اسالميرئيسه هيأت
 

( قاانون تادوين و تنقایح ۴نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و مااده )احتراماً، در اجرای قانون آيین

الحاق یک تبصره بهه مهاده  نظر معاونت قوانین در مورد طرح 2۵/۳/۱۳۸۹قوانین و مقررات کشور مصوب 

 .شودمی تقديم هاي توسعه کشور( قانون احکام دائمي برنامه1)

 معاون قوانين
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 کل تدوین قوانيننظر اداره
 معاون محترم قوانين

کال نظر اين اداره 2۵/۳/۱۳۸۹تدوين و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب   ( ۴( ماده )۴( و )2احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:شرح زير تقديم میبه

 قبال تقديم نگرديده است ██ ۱۳۰ماده  سابقه تقدیم: -۱

 در            تاريخ در و تقديم        مورخ        شماره علنی جلسه در قبالً ☐ 

☐ 
    کمیسیون

☐ 
 :باقانون اساسی( رد شده و اينک  ۸۵)موضوع اصل    صحن

     

 مجلس( نفر از نمايندگان )مشروط به تصويب ۵۰با تقاضای کتبی  ☐ با تغییر اساسی ☐

 بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

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

 می باشد ☐ می باشد ☐   مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس

 

 ( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات کشور:۴( ماده )۲در اجرای بند ) -۲
 رعايت شده است. ██ 

 رعايت شده است)با نظر کارشناسی( ☐ قانونی و ويرايش ادبی در طرح تقديمی آيین نگارش

 رعايت نشده است، داليل مغايرت به ضمیمه تقديم می شود. ☐ 

 

 نامه داخلی مجلس )شکلی(از نظر آیين -۳

       -131ماده  -الف

   ندارد ☐ دارد ██ نفر( ۱۵حداقل امضا الزم ) -اول

   ندارد ☐ دارد ██ موضوع و عنوان مشخص   -دوم

   ندارد ☐ دارد ██ داليل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه -سوم

موادی متناسب با اصل موضوع و  -چهارم

 عنوان

 ندارد ☐ دارد ██
 

  

       

       -138ماده  -ب 

     

است و پیشنهاد آن به  يک موضوع ☐ طرح تقديمی دارای

 عنوان

 مواد متعدد ☐

 ماده واحده ██ موضوعبیش از يک  ██

       

     نمی باشد. ██ مواجه با ايراد

 می باشد. ☐
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 : ۲۵/۳/۱۳۸۹( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب ۴( ماده )۴در اجرای بند ) -۴
   اول: از نظر قانون اساسی؛

 ندارد. ☐ طرح تقديمی با قانون اساسی به طور کلی مغايرت 

 رد.اصول مغاير به ضمیمه تقديم می شود.دا ██ 

های کلی نظام و سند دوم: از نظر سياست

 انداز؛چشم

  

طرح تقديمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 

 ندارد. ██  انداز مغايرت

 دارد.اصول مغاير به ضمیمه تقديم می شود. ██ 

   سوم: از نظر قانون برنامه؛

 ندارد. ☐ امه مغايرت طرح تقديمی با قانون برن   

 دارد.دلیل مغايرت به ضمیمه تقديم می شود. ██ 

نامه داخلی مجلس چهارم: از نظر آیين

 )ماهوی(؛

 

  

رعايت اصل هفتاد و پنجم قانون  -۱۴۰ماده  -الف

      اساسی
 شده است. ██

 نشده است.دلیل مغايرت به ضمیمه تقديم می شود. ☐ 

 نمی شود ☐ با تغییر برنامه مصوموجب اصالح ي -۱۸۱ماده  -ب

 می شود ██ 

 ندارد. ☐ رای نمايندگان ۳/2 به  نیاز و

 دارد. ██ 

 .شودمی تقدیم ضميمه به اظهارنظر برگتعداد .......... 

  مدیر کل تدوین قوانين         
 

 

 يرت( قانون اساسی مغا۱۵6(اصل)۵طرح تقديمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند ) -۵
 

 معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه

 .ندارد 

 .دارد 
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کل تدوین قوانينضميمه نظر اداره  

      بيان مستندات و دالیل مغایرت:

 

اطالق تبصره الحاقی شامل حسابهای کمکهای مربوط به خیرين و امثال آن )حسابهای خارج از بودجه عمومی( نیز می  -۱

 انون اساسی است ق ۵۵شود، از اين جهت مغاير اصل 

قانون برنامه ششم که قانون احکام دائمی را در حکم قانون برنامه دانسته طرح تقديمی مغاير قانون  ۱22با توجه به ماده  -2

قانون احکام دائمی است و  ۱ماده  ۴برنامه ششم محسوب می شود مضافاً تبصره الحاقی اين طرح در تعارض بین با تبصره 

 ديم اين طرح بايد تبصره مزبور مورد اصالح قرار گیرد. در صورت اصرار به تق
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 کل اسناد و تنقيح قوانيننظر اداره

 معاون محترم قوانين

نظار ايان  2۵/۳/۱۳۸۹( قانون تدوين و تنقایح قاوانین و مقاررات کشاور مصاوب ۴(  ماده )۳( و )۱احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:کل به شرح زير تقديم میاداره
 

   (:۱در اجرای بند ) .۱

 وجود ندارد ██ در خصوص طرح تقديمی قوانین متعارض -الف  

 وجود دارد که به شرح ضمیمه تقديم می شود. ☐ 

 وجود ندارد ☐ در خصوص طرح تقديمی قوانین مرتبط -ب  

 وجود دارد که به شرح ضمیمه تقديم می شود. ██ 

   (:۳. در اجرای بند )۲

های به عمل آمده قانونگذاری در اين سیبا عنايت به برر

 الزم است. ☐ موضوع 

 الزم نیست. ☐ 

 

 
  

 شود.کل به ضميمه تقدیم میتعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر اداره

 
 

 مدیرکل اسناد و تنقيح قوانين
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کل اسناد و تنقيح قوانينضميمه نظر اداره  

 قانوني سوابق انضمام به کلاداره نظر

 
 کلنظر اداره -الف

( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصالحات و الحاقات بعدی ۱عبارت)طرح الحاق يک تبصره به ماده )-۱ -۱

 ( جايگزين عبارت مندرج در عنوان طرح گردد. ۱۳۹۵/۱۱/۱۰مصوب 

م دائمی برنامه توسعه کشور مصوب ( قانون احکا۱با توجه به اينکه طرح تقديمی درصدد الحاق يک تبصره به ماده )-2

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور برای تصويب نیاز به دوسوم رای  ۱22برآمده است. بنابراين به استناد ماده  ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

 نمايندگان حاضر در صحن علنی دارد.

 

 

 سوابق قانونی -ب
 قوانين مرتبط به شرح زیر تقدیم مي گردد :

 ۱۳۹۵/۱۱/۱۰مصوب:  ۱۳۹6/۱۱/۵منقح--ن احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوبقانو عنوان قانون:

تبصره -۱**ماده ۴تبصره -۱**ماده ۳تبصره -۱**ماده 2تبصره -۱**ماده ۱تبصره -۱**ماده ۱ماده  بخش هاي قانون:

-۷تبصره -۱ **ماده2رديف-۷تبصره -۱**ماده ۱رديف-۷تبصره -۱**ماده ۷تبصره -۱**ماده 6تبصره -۱**ماده ۵

 ۴رديف-۷تبصره -۱**ماده ۳رديف
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