
    

  ها ها ـ آئيننامه   ـ  عهدنامههاي قضائي  ـ رويهمذاكرات مجلس شوراي اسالمي ـ  قوانين:شامل       
WWW.DASTOUR.IRهيهاگها و آ ها ـ اساسنامه نامه ها ـ تصميم نامه تصويب

WWW.RRK.IR

 
  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  ١  مجلس شوراي اسالمي  ١٩/٦/١٣٩٩  نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي قانون آيين) ٣٨(ماده ) ١(قانون اصالح تبصره 

  )٤(وع صدر ماده واحده و تبصره  رئيس مجلس شوراي اسالمي موض   هاي نظريه
  )١٣٨(و يكصد  و سي و هشتم ) ٨٥(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم « الحاقي به 

  » قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
  ٢  هيأت وزيران  ٢/٧/١٣٩٩

  قانون تنظيم  )٢٤(هاي موضوع ماده  تعرفهدر خصوص تعيين نامه  تصويب
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  وزارت   ٥/٦/١٣٩٩   دولتبخشي از مقررات مالي

  ٣  سازمان برنامه و بودجه كشور

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  وزارت   ٥/٦/١٣٩٩  اي هاي خدمات بهداشت محيط و حرفه نامه در خصوص تعيين تعرفه تصويب
  ٣  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  اموراقتصادي و دارايي وزارت   ٢٦/٦/١٣٩٩  ٢٩/٤/١٣٩٩هـ مورخ ٥٧٨٣٢ت/٤٥٤٠٣نامه شماره  اصالح تصويب
  ٣  سازمان برنامه و بودجه كشور

ـ مورخ ٥٥١٠٢ت/٢٢٤٠٣نامه شماره  تصويب) ٣(و ) ٢(بندهاي اصالح    ٣  ورزش و جوانانوزارت   ٣٠/٦/١٣٩٩  ٧/٣/١٣٩٩ه

  يرانيران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايت اي تابعينامه اعطانييآاصالح 
ـ وزارت امور   ٢٣/٦/١٣٩٩  ردان خارجي با م ـ وزارت اطالعات  وزارت کشور 

ـ معاونت حقوقي رييس   ٣  جمهور خارجه 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) ۷۰(ماده ) ب(بند ) ۵(نامه اجرايي جزء اصالح آيين
  ٢٦/٦/١٣٩٩  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  وزش پزشکي  وزارت بهداشت، درمان و آم
ـ وزارت تعاون،  ـ وزارت امورخارجه  وزارت کشور  

ـ وزارت امور اقتصادي و  کار و رفاه اجتماعي 
ـ سازمان برنامه و بودجه کشور   دارايي 

٣  

  ٣  وزش پزشکي  وزارت بهداشت، درمان و آم  ٧/٥/١٣٩٩  مصوبه سند راهبردي توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني در نظام سالمت

  
  
  
  
  

  ١/٧/١٣٩٩                                                                       ٤٥١٨١/١٤٤رهشما
  االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني حجت
   محترم جمهوري اسالمي ايرانرياست

قانون اساسي جمهوري اسالمي ) ١٢٣(در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم 
نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي  قانون آيين) ٣٨(ماده ) ١(ايران قانون اصالح تبصره 

نامه داخلي مجلس شوراي  قانون آيين) ٣٨(كه با عنوان طرح الحاق يك تبصره به ماده 

اسالمي به مجلس تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 
  .شود  و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابالغ مي١٩/٦/١٣٩٩

  مي ـ محمدباقر قاليبافرئيس مجلس شوراي اسال
  

  ٣/٧/١٣٩٩                                                                             ٧٤٩٧٥رهشما
  مجلس شوراي اسالمي

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به 
نامه داخلي مجلس شوراي  قانون آيين) ٣٨(ماده ) ١(قانون اصالح تبصره «پيوست 
كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نوزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و » اسالمي

   به تأييد شوراي نگهبان٢٦/٦/١٣٩٩نود و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 ١٣٩٩  ماههرـم مـهفت نبهـشدو 
 

  ٢٢٠٠٢ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٣١٩( 
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 مجلس شوراي اسالمي واصل ١/٧/١٣٩٩ مورخ ٤٥١٨١/١٤٤رسيده و طي نامه شماره 
  .گردد اجرا ابالغ ميگرديده، جهت 

  رئيس جمهور ـ حسن روحاني
  

  نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي قانون آيين) ٣٨(ماده ) ١(اصالح تبصره قانون 
نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي  قانون آيين) ٣٨(ماده ) ١( تبصره ماده واحده ـ

  :شود به شرح زير اصالح مي
شعب و هيأت رئيسه مجلس  در دوره يازدهم، هيأت مشترك رؤساي ـ١تبصره

  .تواند حداقل اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي را تعيين كند مي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نوزدهم 
شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 

  .د به تأييد شوراي نگهبان رسي٢٦/٦/١٣٩٩
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

  
) ٤( موضوع صدر ماده واحده و تبصره ي اسالميس مجلس شوراي رئ    هاي يهنظر

  )٨٥( هشتاد و پنجم اصولقانون نحوه اجراء «  به يالحاق
  »راني اي اسالمي جمهوريقانون اساس) ١٣٨( و هشتم يكصد و سيو 

                                                                                                                            ١     
  

  ٢/٧/١٣٩٩                                                                       هـ ب/٤٥٦٢٥ رهشما
 والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني االسالم حجت

  راني اي اسالميهوراست محترم جمير
هـ ٥٧٩١٣ت/٥٤٥٤٤نامه هيأت محترم وزيران به شماره  تصويبرونوشتبازگشت به 

» د«بند » ٣«و » ٢«ي جزءهايينامه اجرا نيياصالح آ«: ، موضوع١٩/٠٥/١٣٩٩مورخ 
ها و اعالم  ، متعاقب بررسي» کل کشور١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال) ١٢(تبصره

 و مستنداً به صدر ماده »ي و تطبيق مصوبات دولت با قوانينهيأت بررس«نظر مقدماتي 
و يكصد و سي ) ٨٥(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم«الحاقي به ) ٤(واحده و تبصره

) ١٠(و ماده»  جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي قانون اساسي) ١٣٨(و هشتم
  ي جهت اقدام الزم در مهلت مقررمراتب متضمن اعالم نظر قطع  آن،  نامه اجرايي آيين

بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت . گردد قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي
  .االثر خواهد بود قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي مقرر در 
 کل ١٣٩٩دجه سالماده واحده قانون بو) ١٢(تبصره» د«بند» ٤« با نظر به جزءـ١«

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلّف است معادل پنجاه درصد از «: دارد يکشور که مقرر م
ل ين قانون، تکميص اعتبارات ايش تخصين بند را بابت افزايا» ٣« جزءيزيمبالغ وار

 از محل يو استان) ١(وست شمارهيتمام پ مهي نيا هي سرمايها يي تملک دارايها طرح
تا پنجاه «ن، عبارت ي، بنابرا»دين قانون ابالغ نمايا) ٩( جدول شماره٥٣٠٠٠٠ـ٤٧فيرد

ث که ين حينامه دولت از ا نيي آياصالح) ٨(مندرج در ماده» يدرصد از منابع وصول
 با نظر به مراتب فوق که ـ٢.  قانون استريمغا دارد، يق شمول قانون را در پييتض

نکه در متن ي حکم قرار داده، اي را مبنايزيوارقانونگذار فقط معادل پنجاه درصد از مبالغ 
يص اعتبارات قانون ش تخصي افزاي را براي منابع وصوليو مابق«: مصوبه آمده است

مانده ي قانونگذار، بابت پنجاه درصد باقيث که به جاين حياز ا»  اختصاص دهد...بودجه
توسعه شمول قانون ن امر، خود موجب يف برآمده و اين تکلييز در مقام تعيها ن يوصول

  ».باشد يمقانون مغاير است، 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

                                                                                                                                 
  

  ٥/٧/١٣٩٩                                                                       هـ ب/٤٦١٤٩ رهشما
 والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني االسالم حجت

  راني اي اسالمياست محترم جمهورير
هـ ٥٥٢٨٣ت/٣٦٤٤٢نامه هيأت محترم وزيران به شماره   تصويبرونوشتبازگشت به 

  رنامه پنجساله ـقانون ب) ٢٥(ه ماد»الف«رايي بندـنامه اج آيين«: وعـ، موض٠٩/٠٤/١٣٩٩مورخ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باشد هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي ـ توضيح اينكه شماره١

، متعاقب »راني ايالمـ اسي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيششم توسعه اقتصاد
 و »هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«ر مقدماتي اعالم نظها و  بررسي

قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و «الحاقي به ) ٤(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره
 جمهوري اسالمي ايران و  قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم) ٨٥(پنجم

متضمن اعالم نظر قطعي مراتب   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده» اصالحات بعدي
بديهي . گردد  قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر

قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد  است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در 
  . بوداالثر خواهد قرار گرفته است، ملغي

 از يم بخشي مواد به قانون تنظيحاق برخقانون ال) ٢٨(ماده» د«ت به بنديبا عنا«
قانون برنامه و بودجه کشور ) ٣٠(ـ ناظر به ماده١٣٩٣ـ مصوب) ٢(مقررات مالي دولت

ب ي دولت به تصوي که در بودجه عمومي و عمرانيه اعتبارات جاريکل «ـ١٣٥١ مصوبـ
 شده ني معيها ات در دورهيشرفت عملي بودجه و پيي اجرايها رسد، بر اساس گزارش يم

ص يتخص] برنامه و بودجه[ و سازمانييندگان وزارت داراي مرکب از نمايا تهيتوسط کم
توسط سازمان ... تخصيص اعتبارات«مصوبه مبني بر ) ١٠(، بنابراين ذيل ماده»شود داده مي

از اين » هاي اجرايي برنامه و بودجه کشور پس از دريافت گزارش پيشرفت اقدامات دستگاه
 و ي اقتصاداي مرکب از نمايندگان وزارت امور کميته«ه لزوم حضور حيث که مصرح ب

ات يشرفت عمليزان پي احراز ميم براي اتخاذ تصميگر رکن قانونيبه عنوان د» ييدارا
  ».قانون استمغاير باشد،  يص اعتبار نمي و تخصيياجرا

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف
  
  

  ٥/٧/١٣٩٩                                                                       هـ ب/٤٦٢٣٨ رهشما
 والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني االسالم حجت

  راني اي اسالمياست محترم جمهورير
هـ مورخ ٥٧٨٢٣ت/٦٢٤٤٦نامه هيأت محترم وزيران به شماره   تصويبرونوشتبازگشت به 

ماده واحده قانون بودجه سال ) ٢١(تبصره  »الف«ي بندنامه اجراي آيين«: ، موضوع٤/٦/١٣٩٩
هيأت بررسي و تطبيق «ها و اعالم نظر مقدماتي  ، متعاقب بررسي» كل كشور١٣٩٩

قانون «الحاقي به ) ٤( و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره»مصوبات دولت با قوانين
   قانون اساسي)١٣٨(و يكصد و سي و هشتم) ٨٥(نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم

مراتب   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده» جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي
 قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب  متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر

قانون، آن بخش از  بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در . گردد ابالغ مي
  . بوداالثر خواهد  كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيمصوبه

م ي مواد به قانون تنظيقانون الحاق برخ) ٢٨(ماده» د«ت به بنديبا عناـ ١«
قانون برنامه و ) ٣٠(ـ ناظر به ماده١٣٩٣ـ مصوب) ٢(مقررات مالي دولت از يبخش

 يموم که در بودجه عي و عمرانيه اعتبارات جاريکل «ـ١٣٥١ مصوببودجه کشور ـ
ات در يشرفت عملي بودجه و پيي اجرايها رسد، بر اساس گزارش يب ميدولت به تصو

 و ييندگان وزارت داراي مرکب از نمايا تهين شده توسط کمي معيها دوره
 مصوبه مبني بر )٤( ماده ،، بنابراين»شود داده ميص يتخص] برنامه و بودجه[سازمان

از اين حيث که مصرح به ، و بودجه کشورتوسط سازمان برنامه  تخصيص اعتبارات
به عنوان » يي و داراي اقتصاداي مرکب از نمايندگان وزارت امور کميته«لزوم حضور 

ص ي و تخصييات اجرايشرفت عمليزان پي احراز ميم براي اتخاذ تصميگر رکن قانونيد
د مزبور، مغاير مصوبه نيز، مبني بر ايرا) ٥(ـ ماده ٢ .قانون استمغاير باشد،  ياعتبار نم

  ».قانون است
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

  
  

  ٥/٧/١٣٩٩                                                                       هـ ب/٤٦١٧٧ رهشما
 والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني االسالم حجت

  راني اي اسالمياست محترم جمهورير
هـ ٥٧٩٤٨ت/٥٩٣٦١نامه هيأت محترم وزيران به شماره  تصويبنوشتروبازگشت به 

 ٢٧/٠١/١٣٩٩هـ مورخ٥٧٥٨٧ت/٦١٩٣اصالح مصوبه شماره«: ، موضوع٢٩/٠٥/١٣٩٩مورخ 
 قابل يگذار هي سرمايها  در صندوقيقي اشخاص حقيه گذارين سقف سرماييناظر بر تع

٩٥٥ 

٩٥٦ 

٩٥٧ 

٩٥٨ 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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هيأت بررسي و تطبيق « مقدماتي ها و اعالم نظر ، متعاقب بررسي»رفعاليت غيريمعامله با مد
قانون نحوه «الحاقي به ) ٤( و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره»مصوبات دولت با قوانين

 جمهوري  قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم) ٨٥(اجراء اصول هشتاد و پنجم
تضمن اعالم نظر مراتب م  آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده» اسالمي ايران و اصالحات بعدي

. گردد  قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر
قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد  بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در 

  .االثر خواهد بود ايراد قرار گرفته است، ملغي
 کل ١٣٩٩ده قانون بودجه سالماده واح» ٢«تبصره» الف«بند» ٢«طبق جزء«

 با ي دولتيها يي سهام و داراي اجازه واگذاريي و دارايکشور، به وزارت امور اقتصاد
 به ...منابع حاصله«ده که يح گردي مشخص داده شده و تصريها فات و روشيتشر
ص پنج درصد از ي بر تخصيمصوبه مبن» ٣«ن، بنديبنابرا. ز شوديوار » ٣١٠٥٠٢فيرد

ن مبلغ ي و محاسبه ايگذار هي سرماي صندوقهاي واحدهاي به بازارگردانيسينو رهيمبلغ پذ
کرد آن بدون مجوز  نهيز به حساب مذکور و هزيث عدم واري صندوق، از حييبه عنوان دارا

  ».قانون استمغاير ، يقانون
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

  
  ١٩/٦/١٣٩٩                                                          هـ    ٥٧٤٩٥ت/٦٨٣٤٩رهشما

  )٢٤(هاي موضوع ماده  تعرفهدر خصوص تعيين نامه  تصويب
   دولتقانون تنظيم بخشي از مقررات مالي

  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت 
  سازمان برنامه و بودجه كشور

مان و آموزش  به پيشنهاد وزارت بهداشت، در٥/٦/١٣٩٩وزيران در جلسه ت أهي
قانون تنظيم بخشي ) ٢٤(پزشكي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده 

  :ـ تصويب كرد١٣٨٠از مقررات مالي دولت ـ مصوب
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به شرح ) ٢٤(هاي موضوع ماده  تعرفه

  .شود  ت، تعيين مي كه به مهر دفتر هيأت دولت تأييد شده اس)١(جدول پيوست
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٩/٦/١٣٩٩                                                          هـ    ٥٧٤٩٥ت/٦٨٣٥٥رهشما

  اي هاي خدمات بهداشت محيط و حرفه تعرفهدر خصوص تعيين نامه  تصويب
  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت 

  وم، تحقيقات و فناوريوزارت عل
هاي بهداشت،   به پيشنهاد مشترك وزارتخانه٥/٦/١٣٩٩وزيران در جلسه ت أهي

ماده ) الف(بند ) ١(درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد جزء 
ـ ١٣٧٣قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب) ٢٥(

  :تصويب كرد
 كه به مهر )٢( اي به شرح جداول پيوست هاي خدمات بهداشت محيط و حرفه رفهتع

  .شود دفتر هيأت دولت تأييد شده است، تعيين مي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٩/٦/١٣٩٩                                                            ـ ه٥٨٠٠٩ت/٧٢١٩٤رهشما

  ٢٩/٤/١٣٩٩ مورخ هـ٥٧٨٣٢ت/٤٥٤٠٣نامه شماره  تصويباصالح 
  اموراقتصادي و دارايي وزارت 

  سازمان برنامه و بودجه كشور
 مورخ ٦٥٣٠٩/٤٣٣٢٦ به پيشنهاد شماره ٢٦/٦/١٣٩٩وزيران در جلسه ت أهي

جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون   معاونت حقوقي رييس١٢/٦/١٣٩٩
  :مي ايران تصويب كرداساسي جمهوري اسال

  :شود  به شرح زير اصالح مي٢٩/٤/١٣٩٩هـ مورخ ٥٧٨٣٢ت/٤٥٤٠٣نامه شماره  تصويب
قبل از » قانون برنامه و بودجه كشور) ٣٠(با رعايت ماده «، عبارت )٣(ـ در بند ١
  .شود اضافه مي» %)٥(ماهانه پنج درصد «عبارت 
هاي كلي   قانون اجراي سياستبا رعايت احكام مربوط از«، عبارت )٤(ـ در بند ٢

» شده هاي تعيين تا نصاب«قبل از عبارت » قانون اساسي و) ٤٤(اصل چهل و چهارم 
  .شود اضافه مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . رجوع شود(www.rrk.ir)جهت مشاهده ضمائم و جداول پيوست به پرتال روزنامه رسمي كشور  ـ٢ و ١

  ١/٧/١٣٩٩                                                      هـ         ٥٨٠٣٤ت/٧٤٢٩٦رهشما
ـ مورخ ٥٥١٠٢ت/٢٢٤٠٣نامه شماره  تصويب) ٣(و ) ٢(دهاي بناصالح    ٧/٣/١٣٩٩ه

  ورزش و جوانانوزارت 
 مورخ ٧٠٣٩٠/٤٣١٢٨ به پيشنهاد شماره ٣٠/٦/١٣٩٩وزيران در جلسه ت أهي

جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون   معاونت حقوقي رئيس٢٤/٦/١٣٩٩
  :اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد

، عبارت ٧/٣/١٣٩٩هـ مورخ ٥٥١٠٢ت/٢٢٤٠٣نامه شماره  تصويب) ٣(و ) ٢(در بندهاي 
تابع دستورالعملي خواهند بود «به عبارت » .اهندبودتابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خو«

  .شود اصالح مي» .رسد كه توسط وزارت ورزش و جوانان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٥/٦/١٣٩٩                                                           ـ ه٥٨٠٢٥ت/٧٠٩٩٢رهشما

  يرانيران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايت اي تابعينامه اعطانييآاصالح 
  ي با مردان خارج

 جمهور سيي ريمعاونت حقوق ـ وزارت امور خارجهـ  وزارت اطالعاتـ  وزارت کشور
 مورخ ٦٨٤٤١/٤٣٥٦٠شنهاد شماره ي به پ٢٣/٦/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 

 و هشتم قانون يکصد و سير و به استناد اصل جمهو سيي ري معاونت حقوق١٩/٦/١٣٩٩
  :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس

نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان آيين
 و اصالح ١٣/٣/١٣٩٩هـ مورخ ٥٧٦٢٤ت/٢٤٩٥٧ شماره نامهخارجي، موضوع تصويب
 به شرح زير ١/٥/١٣٩٩هـ مورخ ٥٧٨٥٦ت/٤٦٩٦٨نامه شماره بعدي آن موضوع تصويب

  :شوداصالح مي
  .شود اضافه مي" متقاضي"قبل از واژه " در موضوعات غيرامنيتي"عبارت ) ٨(ـ در ماده ١
براساس نظر مرجع "به عبارت " يتيبا لحاظ نظر مرجع امن"عبارت ) ١٣(در ماده ـ ٢

  .شودياصالح م" يتيامن
  جهانگيريجمهور ـ اسحاق  رئيسمعاون اول 

  
  ٣١/٦/١٣٩٩                                                             ـ ه٥٨٠١٨ت/٧٣٦٣٨رهشما

قانون برنامه پنجساله ششم ) ۷۰(ماده ) ب(بند ) ۵(نامه اجرايي جزء آييناصالح 
  توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

    يپزشکوزارت بهداشت، درمان و آموزش 
     وزارت امورخارجهـ وزارت کشور 

 يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
   يي  و دارايوزارت امور اقتصاد

 سازمان برنامه و بودجه کشور
 مورخ ٦٧٠٤٠/٤٣٥٥٨شنهاد شماره ي به پ٢٦/٦/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 

شتم قانون  و هيکصد و سيجمهور و به استناد اصل  سيي ري معاونت حقوق١٧/٦/١٣٩٩
 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) ۷۰(ماده ) ب(بند ) ۵(نامه اجرايي جزء آيين
نامه شماره بياقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، موضوع تصو

  :شودير اصالح مي، به شرح ز٢٩/٤/١٣٩٩هـ مورخ ۵۷۲۴۱ت/۴۵۵۹۱
ک سال مجوز اقامت در کشور را داشته يکه حداقل "، عبارت )١(ماده ) ٣ (در بندـ ١
  . شودي حذف م"باشند

ت به نسبت مدت يبا اولو" عبارت "برنامه ششم توسعه"، بعد از عبارت )٤(در ماده ـ ٢
سال مجوز اقامت دارند و در کيشتر از ي که کمتر و بينيک مشمولياقامت و به تفک

  .شود ي اضافه م"يا مهي و مصارف بر اساس علم محاسبات بچهارچوب تعادل منابع
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٣١/٦/١٣٩٩                                                          دش           /٨٣٧١/٩٩رهشما

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
» سند راهبردي توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني در نظام سالمت«به پيوست 

 كميسيون توسعه پژوهش و آموزش عالي ٢/٤/١٣٩٩پيشنهادي ششمين جلسه مورخ 
 شوراي توسعه فرهنگ ٧/٥/١٣٩٩مورخ قرآني در نظام سالمت كه در جلسه چهل و نهم 
  .شود قرآني به تصويب رسيده است براي اجرا ابالغ مي

  دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي و رييس شوراي 
  توسعه فرهنگ قرآني ـ سيدسعيد رضاعاملي

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
http://www.rrk.ir)
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  در نظام سالمت ي قرآني توسعه پژوهش و آموزش عال يسند راهبرد
  ي توسعه فرهنگ قرآنيشورا  ٧/٥/٩٩ مورخ ٤٩مصوب جلسه 

   در نظام سالمت ي قرآنيتوسعه پژوهش و آموزش عالون يسي کم٢/٤/٩٩ن جلسه مورخ يشنهاد ششميبر اساس پ
  

  مي اهللا الرحمن الرحبسم
فَاٌء وش وا هم القُرآن ننُنَزِّلُ مو  نِينؤملمةٌ لحم٨٢/اسراء [ر[  
  

  انداز  چشم
 و يقرآن يها و الهام از آموزه روشمند استفاده جهت يعلم يها انيبن يريگ شکل

 يلگوسازانسان و ا سالمت ابعاد به نگر کل و ريفراگ نگرش يساز نهي نهاديبرا ينييتب
 )١٤٠٤در افق (به يات طير حي سالم در مسيسبک زندگ
  حاکم اصول

 يبرا) ع (تيب اهل و) ص (اکرم امبريپ ينييتب يها آموزه و ميکر قرآن تيمحور. ١
 يا رشته انيم کرديرو و سالمت با) قرآن و عترت(مطالعات اسالم در د دانشيتولسازي  نظام

 در حوزه ي روزآمد دانش بشرياز دستاوردها يريگ ت و بهرهيتوجه به اصل عقالن. ٢
 يدينگر و توح کرد کلي رويت و اثرگذاريسالمت ضمن محور

  و مسئله محوريات خالقانه، کاربرديها و نظر کارها، مدل  راهيريپذ آزمون بر ديتأک. ٣
 و يريپذ مشارکت سامانه محور، پژوهشِ تيري، مديعلم ينظام حکمران د بريتأک. ٤

  امکان حد تا اقدامات در يگر يتصد از زيپره
ز از شتاب در يو پرهسازي  ، شغليساز يتجار، يساز يسته از طبياجتناب با. ٥
  يتخصص يعال آموزش توسعه

  اهداف
 نقشه جامع ي نظري به محورهايجي تدريابي و دستي، راهبرياستگذاريس. ١

 مطالعات اسالم و سالمت 
ق يآن از طر ابعاد و سالمت انسان وضوعم به رينگر و فراگ کل ينگرش به يابيدست. ٢

 نيوند سالمت و دي پيها نهيزمد دانش در يتول
 نيوند سالمت و دي پيها نهيزمجامعه در  دار تي و اولويکاربرد مسائل حل. ٣
 مطالعات اسالم ي آموزشيها د محتوا و بستهيها و بستر تولچارچوبسازي  فراهم. ٤

  يا رشته انيکرد ميو سالمت با رو
  يراهبردها و اقدامات مل

  اسالم و سالمت  يها ت و توسعه مطالعات و پژوهشيريمد: ١ يراهبرد مل

نظران و   نقشه جامع مطالعات با مشارکت صاحبيرسان روز ب و بهين، تصويتدو. ١
 ي و دانشگاهي حوزوي و پژوهشيمراکز علم
 يها ندها و روشيآ فري سازماندهيها ن نامهييها و آ ن استانداردها، چارچوبيتدو. ٢
  مطالعاتيپژوهش
  مطالعات اسالم و سالمت ي پژوهشيها تي اولويا ن و اعالم دورهييتع. ٣
 و ي دانشگاهيها ها و رساله نامه اني، پاي پژوهشيها ت طرحيت و حمايهدا. ٤

  مرتبط با موضوع اسالم و سالمت يحوزو
 و يلي تحليجمله بررس مرتبط از يها ت از نگارش، ترجمه و انتشار کتابيحما. ٥

 ش متون و نسخ کهنيرايو
  مطالعات اسالم و سالمت يتخصصيت از نگارش مقاالت و انتشار مجالت علميحما. ٦
ژه در يو نه مطالعات اسالم و سالمت بهي در زميالملل ني بيتوسعه تعامالت علم. ٧
  جهان اسالميکشورها

 يگذار زش و اشتراک نگهداشت، پردايندهاي فرآيسامانده: ٢ يمل راهبرد
  مطالعات اسالم و سالمت در چارچوب سامانه جامع

  پژوهشگرانيالملل ني و بي شبکه مليانداز جاد و راهيت از ايحما. ١
  مطالعات اسالم و سالمت ي آموزشي فناورانه محتوايگذار جاد بستر اشتراکيا. ٢
 ) مطالعاتيکيو(مت  مطالعات اسالم و سالي دانشنامه مشارکتيانداز ت از راهيحما. ٣
نه مطالعات اسالم ي موجود در زميها  منابع و پژوهشيگذار  و اشتراکيگردآور. ٤

 و سالمت 
  مطالعات اسالم و سالمت ياستقرار سامانه جامع و بانک جامع اطالعات. ٥

   مطالعات اسالم و سالمت يآموزش يها ن محتوا و برنامهي تدو:٣يمل راهبرد
  مطالعات اسالم و سالمت يها ها و برنامه  سرفصليابيب و ارزين، تصوي، تدويطراح. ١
 يها  دورهيبرگزار يبرا يالملل نيب و ي داخلي و دانشگاهيحوزو مراکز يساز فعال. ٢
توسعه پژوهش و ون يسي کميها استي مطالعات اسالم و سالمت در چارچوب سيآموزش

  و نقشه جامع مطالعاتدر نظام سالمت ي قرآنيآموزش عال

 و يقرآن يها آموزه از يمند  الزم جهت بهرهيب سازوکارهاي و تصويطراح. ٣
 ي علوم پزشکيها  دانشگاهياسالم معارف دروس در سالمت با مرتبط ينييتب

 يا رشته انيم و يتخصص ي آموزش عاليانداز  راهيب سازوکارهاي و تصويطراح. ٤
ام سالمت و تعامل با معاونت  نظيدر چارچوب استانداردها سالمت موضوعات از يبرخ در

  ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيآموزش
 فعال در ي و منابع نهاديه انساني سرماي و ارتقايسازمانده: ٤ يمل راهبرد

  بخش اسالم و سالمت 
 ف محولهيوظا و مصوب يها تي مسئولانجام يبرا مناسب سازوکار جاد ساختار ويا. ١

 اداره سطح در حداقل  و امکانات،يانسان منابع توسعه و تيون و تقويسيکم رخانهيدب به
 ريتحت نظارت وز کل

 يها  مطالعات اسالم و سالمت و کارگروهيشکده راهبريل انديت از تشکيحما. ٢
 ونيسي کمي برايعلمسازي  مي تصميها نهيجاد زميون جهت ايسيل کمي ذيتخصص
 و ي در سطح مليو حوزو ي دانشگاهيا رشته انيت نخبگان مي و تربييشناسا. ٣

  پژوهشگرانيالملل ني و بيق شبکه ملي از طريالملل نيب
ت از ي مطالعات اسالم و سالمت و حماي پژوهشيها ها و انجمن جاد گروهيا. ٤

 ت آنانيفعال
  آن با متناسب ينگار بودجه و ساالنه ياتيعمل يزير برنامه سازوکار جاديا. ٥
  انهيسال سنجش و شيپا رصد، يراالزم ب سامانه و سازوکار جاديا. ٦

   مطالعات اسالم و سالمت يج دستاوردهاي و ترويساز گفتمان: ٥ يراهبرد مل
 ،ينيي تبيها کارگاه، ها شي هماتيري و مدي، طراحتي حما،يگذار استيس. ١

 يشياند هم و ي و سلسله جلسات نقاديه پردازي نظريها يکرس
ژه رسانه يو  بهي و مراکز علمي عموميها نهت رساي سازوکار استفاده از ظرفيطراح. ٢

  و منطبق بر نقشه جامع مطالعات اسالم و سالمت ي علميج دستاوردهاي تروي در راستايمل
 مرتبط با مطالعات اسالم و سالمت با استفاده از يج محتوايد و ترويت از توليحما. ٣

 يمخاطب عموم يبردار منظور بهره  فناورانه بهي و ابزارهاي مجازيت فضايظرف
 ي مطالعات اسالم و سالمت برايجي و تروي آموزشيد محتوايت از توليحما. ٤

وزارت بهداشت، درمان و آموزش ) ع( مرکز قرآن و عترت ي اختصاصيها تي فعاليارتقا
  مخاطبان آنيبردار  و بهرهيپزشک

   سنديي و الزامات اجرايچارچوب نهاد
 بي سند و تصوي اجرابر ي و نظارت راهبرديابي کالن و ارزيگذار استي ستيمسئول. ١
 . استي قرآن توسعه فرهنگي بر عهده شوراونيسي کميشنهادي پدي جدي ملاقدامات
 و ني و تدوياتي عمليابي نظارت و ارز،ي هماهنگ،يزير برنامه کالن تيمسئول. ٢

ن مهم ي که ا استونيسي کمه بر عهدن سند،ي ايي اجرا وي علميها استي سبيتصو
 . آن محقق گردديها تهيها، شوراها و کم  توسط کارگروهواندت يم

،  سندبي ماه پس از تصوششحداکثر ظرف مدت موظف است  ونيسي کمخانهريدب. ٣
 کالن يها ، شاخصي، اهداف کمينفعان، نگاشت نهاديل ذياز جمله تحل( آن ييوست اجرايپ

 منتخب ي مليها  اقداماتيئ جزو) يا ، بودجه دورهيي اجراياست هاي، سيامدي و پيعملکرد
بودجه  ،ي افق زمان، همکار و مراکزي متوليها  دستگاهنييشامل تع(در قالب شناسنامه اقدام 

 ي با همکار)اقدامهر  ازين  موردحاتي توضري الزامات و سا،ي عملکرديها شاخصانه، يسال
 ي با امضاونيسي در کمبي اقدام پس از تصويها  شناسنامه. کندني مربوط تدويها دستگاه

 .شود ي مابالغ ربط ي ذيي اجرايها  به دستگاهونيسي کمسيير
 موظف به تيحما  موردي و مردمي عمومي و نهادهاي دولتيها  دستگاههيکل. ٤
 ساله کي يها  در دورهلزم هستندم سند بوده و ي در اجراونيسي کمرخانهي با دبيهمکار

 . گزارش کنندونيسيکمه رخانيدبها را به   برنامهي حاصل از اجراجينتا
  در نظام سالمتي قرآني حوزه پژوهش و آموزش عاليها  برنامهي بررستيمسئول. ٥
 ي استفاده از اعتبارات اجراي براي و مردمي عمومي مختلف دولتيها و نهادها دستگاه

 . استونيسي آن بر عهده کمي بر اجرايا منشور و نظارت عام و مرحله
، گزارش عملکرد شده ابالغ يها ارها و شاخصيوجه به مع با ت موظف استونيسيکم.٦

 گزارشربط و  ي ذي و نهادهايي اجرايها  دستگاهيها ها و برنامه شرفت طرحيزان پيو م
 ي در نظام سالمت براي قرآنيعال   پژوهش و آموزشتيعوض خود را در خصوص يها اقدام
 .دي ارائه نماينگ قرآن توسعه فرهيساله به شورا کي  وضع موجود در فواصليارتقا

 ٥ در نظام سالمت مشتمل بر ي قرآني توسعه پژوهش و آموزش عاليسند راهبرد
ون به يسيشنهاد کمي، به پينييوست تبيک پي و ي اقدام مل٢٦ راهبرد،٥ هدف، ٤اصل، 

 ي شورا٧/٥/٩٩ مورخ ٤٩، در جلسه ير بهداشت، درمان و آموزش پزشکياست وزير
ست و پس از سه سال االجرا الزمب يخ تصويد و از تاريب رسيصو به تيتوسعه فرهنگ قرآن

  .باشدي ميروزسان و بهيقابل بازنگر
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