
 قانون( 33) سوم و چهل و( 92) نهم و بیست ،(3) سوم اصول براساس درمان و بهداشت ساماندهی قانون

 (1331ایران )مصوب دی  اسالمی جمهوری اساسی

 

 بیوِ لاًَى اجطائی ّای ظهیٌِ کِ ًوایس تٌظین ًحَی بِ ضا کطَض سٌَاتی بَزجِ لَایح 2493 سال آغاظ اظ است هَظف زٍلت - ٍاحسُ هازُ 

 :ضَز فطاّن ظیط کلی ّای سیاست ًوَزى لحاظ با ّوگاًی

 .گیطًس لطاض ّوگاًی بیوِ پایِ ذسهات پَضص تحت جاهعِ الطاض کلیِ - 2

 جاهعِ آحاز بِ یکساى صَضت بِ ضبط شی گط بیوِ زستگاّْایٍ  ًْازّا ساظهاًْا، ططیك اظ جاهعِ الطاض کلیِ ّوگاًی بیوِ پایِ ذسهات - 3

 .ضس ذَاّس اضائِ

 کلیِ آهاض ٍ گطفت ذَاّس صَضت ضبط شی زستگاّْای ّواٌّگی با ٍ ساظهاى یک ططیك اظ ضًَسگاى بیوِ بطای کاضت یا زفتطچِ صسٍض

 .گطزز هی هتوطکع هصکَض ساظهاى زض ضًَسگاى بیوِ

 .ضَز تعطیف ضفاف صَضت بِ ّوگاًی زضهاى بیوِ پایِ ذسهات ضوَل ٍ حسٍز - 4

 ًظط اظ ٍ ضسُ تعطیف ضفاف صَضت بِ ضًَس هی هٌس بْطُ ذسهات ًَع ایي اظ ًحَی بِ کِ افطازی هکول ّای بیوِ ضوَل ٍ حسٍز - 5

 .گیطز اًجام ساظی یکساى ذسهات ًَع هیعاى ٍ سیاستگصاضی

 اظ ًاضی جَئی صطفِ هحل اظ ًیستٌس ای بیوِ ّیچ پَضص تحت کِ افطازی ّوگاًی زضهاى بیوِ پایِ ذسهات سطاًِ حك بِ هطبَط اعتباض - 6

 .ضَز هٌظَض سٌَاتی بَزجِ الیحِ زض ٍ تأهیي  زٍلت ططیك اظ بیوِ اهط زّی ساهاى

 ًوَزى بیوِ بطای ضا الظم الساهات است هکلف  گط بیوِ ساظهاًْای کلیِ ّوکاضی با پعضکی آهَظش ٍ زضهاى بْساضت، ٍظاضت - 7

 سیوایٍ  صسا ساظهاى جولِ اظ گطٍّی ّای ضساًِ کلیِ. زّس اًجام باضٌس هی سطاًِ حك اظ برطی یا توام پطزاذت بِ لازض کِ فطهایاًی ذَیص

 .ًوایٌس ّوکاضی پعضکی آهَظش ٍ زضهاى بْساضت، ٍظاضت زستَضالعول پایِ بط تبلیغات ٍ ضساًی اطالع زض هَظفٌس ایطاى اسالهی جوَْضی

 بیوِ بطای کطَض اجطائی زستگاّْای سایط ّوکاضی ًحٍَُ  اجطائی ضاّکاضّای است هکلف پعضکی آهَظش ٍ زضهاى بْساضت، ٍظاضت - 8

 .بطساًس ٍظیطاى ّیأت تصَیب بِ ضا هطبَطِ ضَابط ٍ تْیِ ضا آًْا اظ سطاًِ حك اذص ٍ فطهایاى ذَیص ًوَزى

 اسالهی ضَضای هجلس یک ٍ ّطتاز ٍ سیصس ٍ یکْعاض هاُ زی ّطتن هَضخ یکطٌبِ ضٍظ علٌی جلسِ زض ٍاحسُ هازُ بط هطتول فَق لاًَى 

   .است ضسیسُ ًگْباى ضَضای تأییس بِ 2492.21.29 تاضید زض ٍ تصَیب

 

 کطٍبی هْسی 

 اسالهی ضَضای هجلس ضئیس 


