
 قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت

   

به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز در امور بهداشتي ، درماني وآموزشي مناطق روستايي      ـ 1ماده 

زمان صلح بارعايت كامل عدل اسالمي گروهي از مشموالن وظيفه عمومي در  عشايري كشور در محروم و

وظيفه به نحوي كه به آمادگي رزمي آنان آسيب نرساند در هرتقسيم به بهياران  پيراپزشكي و گروه پزشكي و

اين ماده پس از طي آموزش مقدماتي نظامي كه بيش از يك ونيم ماه ) 1(وسيله كميسيون مذكور در تبصره 

بطول نخواهد انجاميد، به عنوان پيام آوران بهداشت تعيين و فهرست آن توسط ستاد كل نيروهاي مسلح به 

  0بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي اعالم خواهدشدوزارت 

كميسيوني مركب از يك نفر از ستادكل نيروهاي مسلح ويك نفر از وزارت بهداشت ، درمان  ـ1تبصره 

وآموزش پزشكي ويك نفر از كميسيون بهداري وبهزيستي با معرفي كميسيون وانتخاب مجلس شوراي 

ميه وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي را از اسالمي به عنوان ناظر ، هرشش ماه يك بار سه

  0مشموالن وظيفه هردوره مشخص خواهند نمود

وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مجاز است در سقف سهميه خود نيروهاي داوطلب  ـ2تبصره

ه خدمت در مناطق محروم ونيازمند ونيروهاي مشخص مورد نياز را شناسايي وليست آنان را به حوزه وظيف

ستاد كل ليست معرفي شده را در قالب سهميه وزارت  0عمومي وستاد كل نيروهاي مسلح تحويل دهد

  0مذكور قرارداده وبقيه سهميه را طبق ضوابط خود معرفي خواهد نمود

محل خدمت پيام آوران بهداشت مناطقي از كشور مي باشد كه داراي ضريب محروميت چهارپنجم ، ـ 2ماده

  0پنجم باشدسه ونيم پنجم وسه 

در مراكز بهداشتي درماني روستايي با  "پزشكان عمومي حداقل يكسال اول خدمت را منحصرا  تبصره ـ

ايجاد امكانات وتسهيالت مسكن توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با بيتوته كامل انجام 

  0خواهند داد

ت دوره ضرورت پيام آوران بهداشت گواهي دانشگاههاي علوم پزشكي ومراكز آموزشي در پايان خدمـ 3ماده

مربوطه را به عنوان ستاد نيروي ذيربط صادر ورونوشت به مركز تامين وتوزيع نيروي انساني وپيام آوران 



بهداشت ارسال خواهند داشت و پيام آوران بهداشت كارت پايان خدمت را از نيروي مربوطه دريافت خواهند 

  0نمود

دمت وساير تخلفات انضباطي وخدمتي پيام آوران بهداشت توسط دانشگاه مدت غيبت ، ترك خ تبصره ـ

  0مربوطه به نيروهاي ذيربط ومركز تامين وتوزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت اعالم خواهد شد

حقوق ومزاياي پيام آوران بهداشت در ساعات موظف اداري طبق ضوابط ومقررات مورد عمل  ـ4 ماده

  0مسلح مي باشدستادكل نيروهاي 

مشمول موضوع اين قانون كه موظف به بيتوته در محل خدمت خود مي باشند موظفند حسب اعالم تبصره ـ

نياز شبكه هاي بهداشت ، درماني شهرستانهاي مربوط خدمات بهداشتي درماني و آموزشي الزم را خارج از 

حل خدمت مربوطه ارائه دهند ساعات موظف اداري در محل خدمت خود يا به صورت دهگردشي درحوزه م

وبراساس ضوابط مقرر در اليحه قانوني نحوه اداره واحدهاي بهداشتي ، درماني وآموزشي وزارت بهداري و 

شوراي انقالب اسالمي ـ يا ساير ضوابط ومقررات مورد عمل در وزارت  12/10/1358بهزيستي ـ مصوب 

بهداشت ودرمان استانها ، حق الزحمه دريافت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وسازمانهاي منطقه اي 

  0نمايند

قانون نحوه تامين هيات علمي مورد نياز دانشگاهها وموسسات آموزش عالي كشور مصوب  ـ5ماده 

و قانون معافيت بهداشت كاران  25/1/1364وقانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب  1/3/1365

از انجام خدمت وظيفه عمومي مصوب ) بهداشت ومبارزه با بيماريها تكنسين هاي ( دهان ودندان و بهداران 

از اين قانون مستثني بوده وهمچنان به قوت خود باقيست وساير قوانين مغاير وبال اثر خواهد  16/2/1369

  0بود

مسئول اجراي اين قانون حسب مورد وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران  ـ6ماده 

زارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي خواهند بود وآيين نامه اجرايي آن توسط وزارتخانه هاي فوق و و

الذكر و با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح ظرف مدت سه ماه تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهد 

 .رسيد

 


