
١ 
 

  و وابسته يپزشك يهاشاغالن حرفه ياو حرفه يبه تخلفات صنف يدگيرس ينامه انتظام نييآ

ــــه مورخ  رانيوز أتيه به پ ١٣٧٨,٤,٣٠در جلس نا  ماره  شــــنهاديب  وزارت ١٣٧٦,١٠,٢٨مورخ  ٧٨٠٠شــــ

 ينظام پزشــك ســازمان لي) قانون تشــك٢٤تبصــره ماده (و به اســتناد يموزش پزشــكآبهداشــت، درمان و 

شاغالن  ياحرفهو يصنف تخلفات به يدگيرس ينامه انتظام نييآ - ١٣٧٤مصوب  -رانيا ياسالم يجمهور

  : نمودند بيتصو ريو وابسته را به شرح ز يپزشك يهاو حرفه

  وابسته و يپزشك يشاغالن حرفه ها ياو حرفه يبه تخلفات صنف يدگيرس ينامه انتظام نييآ

  ياو حرفه يو تخلفات صنف فيشرح وظا، فيتعاراول : فصل

  فياول: تعار قسمت

 يپزشــك ســازمان نظام لي) قانون تشــك٢٤موضــوع ماده ( يوابســته به امور پزشــك يهاحرفه - ١ ماده

  :از عبارتند شوديم دهينامپس به اختصار قانون نيكه از ا رانيا ياسالم يجمهور

ــ قانون ــ ،يكاردان النيفارغ التحص ــناس ــ يكارش ــناس ــد و باالتر شــاغل در يو كارش ــته ارش  علوم يهارش

اطاق عمل،  ،ييماما ،يپرســـتار ،يتراپ ويراد ،يولوژيرادويب ،يولوژيراد ،يوتكنولوژيب ،يشـــگاهيآزما

فارغ بهداشـــت كار دهان و دندان، خانواده، بهداشـــت ها،يماريمبارزه با ب ه،يتغذ ،يداروســـاز ،يهوشـــبر

ص خدمات  ،يپزشك يميش ويب ،يتراپ ويزيف ،يبخش توان مختلف يهادانشكده بهداشت، رشته النيالتح

و  ينيبال يشناسو روان كيپراكت رويكا ،ينيبال يروانپزشك ،يپزشكهيپا و علوم يو مددكار ياجتماع

ه ب ازين آنان تيفعالكه يوابسته به امور پزشك يهاحرفه ريسا زيو ن يپزشك كيو ژنت يياستثنا كودكان

 يهاو حرفه يشـــاغالن پزشـــك - تبصـــره دارد و ياخذ مجوز از وزارت بهداشـــت، درمان و آموزش پزشـــك

ستند كه در  يماده افراد نيوابسته موضوع ا شت يآموزش ،يدرمان قاتيمراكز تحق از يكيه اعم  يو بهدا

دفتر كار اشتغال  ايحسب مورد مطب  اي هيريخ ايبه دولت  ،وابستهيپزشك يو تعاون يدولت ،يخصوصاز

  . شونديم دهيو وابسته نام يپزشكيهاشاغالن حرفه اختصار پس به نيدارند و از ا
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  ياو حرفه يو تخلفات صنف فيدوم: شرح وظا قسمت

 تيموقع نژاد، مذهب و ت،يو وابســــته مكلفند بدون توجه به مل يپزشــــك يهاشــــاغالن حرفه - ٢ ماده

  خود بكار ببرند. ياحرفه فيتالش ممكن را در حدود وظاحداكثر مارانيب يو اقتصاد ياسيس - ياجتماع

 يدولت نظامات و يو قانون يشرع ،يعلم نيطبق مواز ديو وابسته با يپزشك يهاشاغالن حرفه - ٣ ماده

  .زنديبه پره يقانون فيوظا در انجام يگونه سهل انگاركرده و از هر فهيانجام وظ ياو حرفه يصنف

موجب  به مگر مار،يب يمارياســـرار و نوع ب يو وابســـته حق افشـــا يپزشـــك يهاشـــاغالن حرفه - ٤ ماده

  قانون را ندارند.

 رويو كا ،ماماهايشــگاهيعلوم آزما ياپزشــكان و دندانپزشــكان و متخصــصــان و دكترها حرفه - ٥ ماده

حسب مورد  ينظام پزشك سازمان صيكه بنا به تشخهستند ماريآن تعداد ب رشيپراكتورها موظف به پذ

  باشد. يم ريمس زمان مناسب كيآنها در  يشهايو انجام آزما قيدق نهيمعا

 ديو با است و وابسته ممنوع يپزشك يهاتوسط شاغالن حرفه يانجام امور خالف شؤون پزشك - ٦ ماده

  كنند. يخوددار شوديم يجامعه پزشككه موجب هتك حرمت يياز ارتكاب كارها

  ممنوع است. مارانيبه ب يضرور ريمخارج غ ليتحم - ٧ ماده

 يماريدادن ب جلوه ميوخ اي يماريوخامت ب يواقع ريغ حيبا تشر ماريرعب و هراس در ب جاديا - ٨ ماده

خطرات، وخامت و عواقب  انيجر و بستگان را در ماريبيبه نحوه مقتض توانديممنوع است و پزشك م

  قرار بدهد. يماريب ياحتمال

اســــت مگر در  ممنوع ديدر آ اديكه به حالت اعت ياروان گردان و مخدر به گونه يداروها زيتجو - ٩ ماده

 ايقابل عالج رنج ببرد  ريغ يهايماريب از يناشــــ ديشــــدياز دردها اي يروان يمارياز ب ماريكه ب يموارد

  كند. جاديمصرف آنها را ا يضرورت پزشك
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شــده از  ابالغ مصــوب يخدمات درمان يهاو وابســته مكلفند تعرفه يپزشــك يهاشــاغالن حرفه - ١٠ ماده

  كنند. تيرعا رايطرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك

 يهايماريب ازي ريشگيكه به منظور پ يو وابسته مكلفند در مواقع يپزشك يهاشاغالن حرفه - ١١ ماده

 نييمراجع تع اي يپزشك آموزش بهداشت، درمان و وزارتيهنگام بروز بحران و سوانح از سو اي يريواگ

  ممكن و الزم را معمول دارند. يهمكار شود،يشده به آنان اعالم م اديشده از طرف وزارت 

 يمطب شخص به هيريو وابسته به دولت و خ يدولت يدرمان ،ياز مؤسسات بهداشت ماريجذب ب - ١٢ ماده

توســط شــاغالن  يماد و بلعكس به منظور اســتفاده يخصــوصــو درمانگاه مارســتانيب ،يبخش خصــوصــ اي

  و وابسته ممنوع است. يپزشك يهاحرفه

عالوه بر  مارانيب از يمال ايوجه  چگونهيه افتيو وابسته حق در يپزشك يهاشاغالن حرفه - ١٣ ماده

  ندارند. شوديم افتيطبق مقررات در ربطيذ يكه توسط مسؤوالن مؤسسه درمان يوجوه

گمراه  غيتبل هر نوع نيباشد و همچن يكه مخالف شؤون حرفه پزشك يبه صورت ماريجذب ب - ١٤ ماده

ممنوع  ينظام پزشك ضوابط اماكن و معابر، خارج از دريو نصب آگه يگروه يهارسانه قيكننده از طر

نصب  نيهمچنو وابسته، يپزشك يهاحرفه شاغالن ياز سو ييو دارو يپزشك يكاالها يتجار غياست تبل

  .ستيآنها مجاز ن كار دارند، در محل يكه جنبه تجار يغياعالنات تبل

گمراه  يغاتيتبل كه جنبه ياو حرفه يمطالب فن حيو تشر يپزشك يانتشار مقاالت و گزارشها - ١٥ ماده

  كننده داشته باشند ممنوع است.

شــده  دييتأ ريغ يو تخصــصــ يعلم نيو وابســته از عناو يپزشــك يهااســتفاده شــاغالن حرفه - ١٦ ماده

  است. ممنوعيتوسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك
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مجموعه ( فارماكوپه در يكه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك ييداروها زيتجو - ١٧ ماده

و براســاس مقررات موجود  شــده اعالم يپزشــك مگر از مجاركشــور) اعالم نشــده باشــد توســط ييدارو

  ست.ممنوع ا

موارد  ياســـتثنا و تخصـــص به ييخود در حد توانا ماريپزشـــك معالج مســـؤول ادامه درمان ب - ١٨ ماده

  .نباشندليبستگان او ما اي ماريب نكهياست، مگر ا يضرور

  است. يماده مستثن نيموارد اورژانس از ا - تبصره

 يدر صوت است با پزشك معالجالزم باشد انتخاب پزشك مشاور  يكه مشاور پزشك يدر موارد - ١٩ ماده

ــك اي ماريكه ب ــتگان او پزش ــكرا الزم بدانند يبس ــاوره پزش ــك يمش و  ديآيبه عمل م معالج با نظر پزش

شك اي ماريچنانچه ب شك معالج از پز ستگان او بدون اطالع پز عمل دعوت به ماريدرمان ب يبرا يگريد ب

 نيا نكهيكند، مگر ا يخوددار ماريدرمان ب ادامه از توانديصــــورت پزشــــك معالج اول م نيآورند در ا

  باشد. يضرور اي يدعوت در مواقع فور

ممنوع  يفن وي متجانس و خارج از ضــــوابط علم ريغ اي ماريب ازيمازاد بر ن يداروها زيتجو - ٢٠ ماده

  است.

شك - ٢١ ماده سم يفروش دارو و ابزار پز شكان، مگر با مجوز ر سط پز شت، از وزارت يتو درمان و  بهدا

  ممنوع است. يآموزش پزشك

 يو انشا خوانا توسط پزشك با خط ماريشده به ب زيتجو يمشخصات و طرز استفاده از داروها - ٢٢ ماده

  شود. ديقابل فهم در نسخه ق

  همسان و متحد الشكل ممنوع است. يهاصدور نسخه - ١ تبصره

  دارو طبق نسخه پزشك است. زيتجو يچگونگ حيدكتر داروساز موظف به توض - ٢ تبصره

  كنند. نظارتي مؤسسات پزشك يموظفند در تمام ساعات شبانه روز بر امور فن يمسؤوالن فن - ٢٣ ماده
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ــا - ٢٤ ماده ــخه رياندازه و س ــر نس ــات س ــخص ــانه در يدرج آگه يها، تابلوها و چگونگمش طبق  ديبا هارس

  .رسديم يپزشكنظام يعال يشورا بيباشد كه به تصو يانمونه

مؤســـســـات  در وابســـته يهاو حرفه يمجاز در امور پزشـــك ريو اســـتفاده از افراد غ يريبكارگ - ٢٥ ماده

  و مطب ممنوع است. يپزشك

شك يهاشاغالن حرفه - ٢٦ ماده شان يپز شان رييو تغ يمكلفند ن شك ين سات پز س را به  خودي مطب و مؤ

  محل اطالع دهند. يسازمان نظام پزشك

شك يهاشاغالن حرفه - ٢٧ ماده شك يتهايمكلفند در موارد فور يپز سب و يپز  يرا برا الزم اقدامات منا

  بدون فوت وقت انجام دهند. مارينجات ب

مكلفند  هيريخ و يوابسته به دولت خصوص ،ياعم از دولت يو مؤسسات پزشك يمسؤوالن فن - ٢٨ ماده

 يو آموزش پزشــــك درمانمصــــوب وزارت بهداشــــت، يهانامهنييومقررات موجود در آ نيعالوه بر قوان

  كنند. تيربط را رعا يذ ياو حرفه يضوابط علم نيهمچن،

  

  يانتظام يدوم: مجازاتها فصل

به شرح  ١٣٧٤ مصوب – يسازمان نظام پزشك لي) قانون تشك٢٤موضوع تبصره ماده ( يمجازاتها ٢٩ ماده

  :شوندياعمال م ريز

فان از مواد ( - الف مه نييآ ني) ا٢٦و()٢٤)،(٢٢)،(١٩)،(١٨)،(٨)،(٥)،(٤)،(٢متخل ــــب نا به  حس مورد 

  ."ب  ايالف " يمقرر دربندها يمجازاتها

تكرار به  صـــورت ) در٢٤و()٨)،(٤)،(٢مواد ( يبند به اســـتثنا نيمتخلفان از مواد موضـــوع ا - تبصـــره

  ."د" اي"ج " يبندها يمجازاتها ) به٢٤و()٨)،(٤)،(٢و در مورد مواد("ج "مقرر در بند يمجازاتها
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ب " يبندها در حســب مورد به مجازات مقرر)٢٣و()٢١)،(٢٠)،(١٧)،(١٦)،(١٥)،(٩متخلفات از مواد ( - ب

  ."د "اي"ج "اي"

ــب مور٢٥و()،١٤)،(١٣)،(١٢)،(١١)،(١٠)،(٧ــــــ متخلفان از مواد ( پ  يبندها در د به مجازات مقرر) حس

  ."ه اي"د"اي"ج"

  ."و"اي"هـ"اي" ج" ي) حسب مورد به مجازات مقرر در بندها٢٨و ()٢٧متخلفان از مواد ( - ت

  ."ز" اي"و" اي"هـ"اي"د"اي"ج " يمقرر در بندها ي) به مجازاتها٦و()٣متخلفان از مواد ( - ث

  "ز" اي"و"اي "هـ"اي"د "اي"ج  "يمقرر در بندها ي) به مجازاتها٦و ()٣متخلفان از مواد( - ث

 ني) ا٢٩( ماده در "ث"و"پ" يدر مورد بندها ينظام پزشـــك يانتظام يأتهايه يقطع يمفاد آرا - ٣٠ ماده

  .شوديكشور درج ماالنتشار ريو كث يمحل اتينامه در نشر نييآ

صــادر  وابســتهي هاو حرفه ياز اشــتغال به امور پزشــك تيبه محروم يقطع يكه رأ يدر موارد - ٣١ ماده

 ،يعموم ،يخصــوصــ يبخشــها در تيدر مدت محروم شــدهادي يهابه حرفه هياشــتغال محكوم عل شــوديم

  ممنوع است. هيريخ ايو  يدولت

صره شك تيمحروم - تب شتغال به حرفه پز شك ،ياز ا ساز ،يدندانپز كاركنان  يشگاهيآزما و علوم يدارو

آنان  ياز مدت خدمات سازمان خارج مربوط و يهابه حرفهمحدود رانيا ياسالم يمسلح جمهور يروهاين

سته سات واب س شتغال به كار آنان در مؤ ست و ادامه ا سلح، مربوط به اخت يروهاين به ا مقررات  واراتيم

  شده است. ادي يروهاين

صره س يانتظام يو عال يبدو يأتهايه - ٢ تب سرع وقت موظف به ر شكا يدگيدر ا شده از  ارجاع اتيبه 

  .باشنديم يو آموزش پزشكربط وزارت بهداشت، درمان يمسؤوالن ذ يسو
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  به تخلفات يدگيرسسوم : فصل

  يدگيشروع به امر رس يو چگونگ يدگياول: مرجع رس قسمت

 يبدو يأتهايه در هر شهرستان يپزشك يهاشاغالن حرفه يبه تخلفات انتظام يدگيمرجع رس - ٣٢ ماده

  است . ينظام پزشك يانتظام

  است: يدگيمكلف به رس ريدر موارد ز ينظام پزشك يانتظام يبدو أتيه - ٣٣ ماده

  .يحقوق اي يقياعم از شخص حق يخصوص ياز طرف شاك تيوصول شكا - الف

ضا قياعالم تخلف از طر - ب سؤوالن اي ييمراجع ق شت، درمان و يذ م شك آموزش ربط وزارت بهدا  يپز

  .يدولت يمؤسسات و سازمانها اي

 يپزشــــك نظام رهيمد أتيه اي سييو ر يانتظام يعال أتيه اي يعال ياعالم تخلف از طرف شــــورا - پ

  شهرستان مربوط.

يعوارض م بروز ايوقوع تخلف  خياز تار كساليباال حداكثر ظرف  يشده در بندها اديمراجع  - ١ تبصره

 يپزشك يهاشاغالن حرفه يانتظام آغاز مرور زمان تخلفاتكنند. تياعالم شكا يبدو يأتهايبه ه توانند

  است.كه استمرار قطع شده استي خيوقوع تخلف است و در مورد تخلف مستمر تار خيتار

 شوديم متوقف باشد مرور زمان يدر دادگستر فيتكل نييكه پرونده منوط به تع يدر صورت - ٢ تبصره

سوب جزو مدت مرور زمان مانديممتخلف به علل مذكور معلق بيكه تعق يو مدت  نيهمچن شود،ينم مح

ــبه كه قطع شــده ييزمانها مرور يو مدت قبل شــوديقطع م يبيمرور زمان با هر اقدام تعق انيجر محاس

  .شودينم

 خيعنه و تار يمشتك و يكامل شاك ينشان و شامل نام و مشخصات و خيباد با امضا و تار تيشكا -٣٤ ماده

ــد و به ــكاوقوع تخلف و محل وقوع تخلف باش ــا  اتيش ــا ايبدون امض ــتعار يامض ياثر داده نم بيترت مس

  .شود
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شك رخانهيدب قيو اعالم تخلف از طر تيشكا - ٣٥ ماده ستان به ه ينظام پز شهر  يانتظام يبدو أتيهر 

  .شوديمربوط ارسال م

عضــو  عنوان به أتيه ياز اعضــا يكيمقدمات را به  يدگيرســ ديبا يانتظام يبدو أتيه سيير - ٣٦ ماده

و  نيقوان تيرعا الزم را با قاتيماه تحق كيحداكثر ظرف محقق ارجاع كند عضــــو محقق موظف اســــت

موظف شــهرســتان يپزشــك نظام رخانهيارائه كند، دب أتيمقررات مربوط انجام دهد و گزارش آن را به ه

عنه ظرف ده  يارسال كند تا مشتك عنه يمشتك يرا برا مياعالم تخلف و ضما اي هيياست رونوشت شكوا

نظام  رخانهيو مدارك مورد اســــتناد به دب ليدال مهيبه ضــــمخود را يابالغ، پاســــخ كتب خيروز از تار

  كند. ميشهرستان تسل يپزشك

ــخ  رخانهيدب- ٣٧ ماده ــول پاس ــورت ايپس از وص ــخ يدر ص ــ يكه در مهلت مقرر پاس را به  پرونده دينرس

ض يرأ أتيپرونده، هتا در صورت آماده بودن كنديارسال م يبدو أتيه صادر كند چنانچه ارائه  يمقت را 

شخص  ونيرا مع يدگيوقت رس ديبا أتيباشد ه الزم استماع شهادت شهود و مطلعان اياز طرفها  يحيتوض

  كند.اشخاص فوق را دعوت  اي

ــتك - ٣٨ ماده ــهود در حوزه گ ايعنه  يهرگاه مش ــد و به طور كل يريش در  يگريد اقدام به هر ازين يباش

 يدگيكه مشغول رس يانتظام يبدو أتيه سييباشد، راست يانتظام يبدو أتيكه خارج از حوزه ه يمحل

 ديباكه يمحل يانتظام يبدو أتيه سيير مورد به نياســــت پرونده را ارســــال و دســــتورات الزم را در ا

ــ يانتظام يبدو أتيه سيي. ردهديم ديدر آنجا به عمل آ قاتيتحق ــغول رس ــت پرونده را  يدگيكه مش اس

در آنجا به  قاتيتحق ديكه با يمحل يانتظام يبدو أتيه سييربه مورد نيارســال و دســتورات الزم را در ا

 سيينموده نزد رآن را امضـــا قاتيآن محل بعد از انجام تحق يانتظام يبدو أتيه سيير .دهديم ديعمل آ

  .داردياول ارسال م يانتظام يبدو أتيه

حاضر معتبر  ياعضا تيآن با اكثر يو آرا ابدييم تيبا حضور دو سوم اعضا رسم يبدو أتيه - ٣٩ ماده

  خواهد بود.
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  باشد. يموجه و مدلل و مستند به مقررات قانون ديبا يبدو أتيه يرأ - ٤٠ ماده

ابالغ  طرفها به ديمحل با ينظام پزشــــك يانتظام يبدو أتيه سييتوســــط ر يبدو أتيه يرأ - ٤١ ماده

  ارسال گردد. يانتظام يعال أتيمحل و ه يپزشكنظام سيير يصادر شده برا يشود و رونوشت رأ

شــركت  يرأ صــدور و يدگيدر رســ ريدر موارد ز يانتظام يعال أتيه اي يبدو يأتهايه ياعضــا - ٤٢ ماده

  .كنندينم

  باشند. داشته تا درجه دوم از طبقه سوم ينسب اي يبا متهم قرابت سبب يزوجه و اي أتيعضو ه - الف

  داشته باشند. ييجزا اي يحقوق يبا متهم دعوا أتيعضو ه - ب

  باشند. نفعيطرح شده ذ يدر دعوا يزوجه و اي أتيعضو ه - پ

مكلفند اصل  ،يدولت ريغ اي يمراجع مربوط، اعم از دولت ريو سا يو بهداشت يمؤسسات درمان - ٤٣ ماده

شك هيكل سه ممهوريفتوكپ اي ماريب ياوراق پرونده پز س شت يدرمان به مهر مؤ ضا يو بهدا  يرا كه به ام

پس از ابالغ ظرف ده روز يو انتظام يو عال يبدو يأتهاياست در صورت مطالبه ه دهيآن واحد رس سيير

  دهند . قرار شده ادي يأتهايه اريدرخواست، در اخت

به  يدگيرســ شــده وجود داشــته باشــد و ياســناد طبقه بند ماريب يچنانچه در پرونده پزشــك - تبصــره

مربوط و مقررات  نيقوان تيرعا اسناد با ليقب نيابه ياز آنها باشد دسترس أتهايتخلف منوط به اطالع ه

  است. ريپذامكان

ـــ - ٤٤ ماده ـــا يدگيرس ـــ ييو اقدامات مراجع قض ـــنف يدگيدر هر حال مانع رس  ياحرفه و يبه تخلفات ص

  .ستين يانتظام يو عال يبدو يأتهايمتخلفان در ه

س انيدر جر يانتظام يعال أتيه اي يانتظام يبدو يأتهايهر گاه ه - ٤٥ ماده كه جنبه  يموارد به يدگير

  كنند. اعالم ييموضوع را به مراجع قضامكلف نديداشته باشد برخورد نما ييجزا
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  ينظر خواه ديدوم: تجد قسمت

اســت.  ريپذامكان يابالغ رأ خي) روز از تار٢٠صــادر شــده حداكثر ظرف ( ياز آرا يخواه ديتجد - ٤٦ ماده

 يانتظام يبدو أتيه رخانهيدب به ياعتراض خود را به صورت كتبشده اديدر مدت  دينظر خواه با ديتجد

  كند. افتيدر ديو رس ميتسل يانتظام يعال أتيه رخانهيدب اي يصادر كننده رأ

 أتيه يرأ ياجرا نامه مانع از نييآ ني) ا٤٦در زمان مقرر موضــــوع ماده ( ينظر خواه ديتجد - ٤٧ ماده

مهلت  يانقضا خيو از تار يقطع صادره ينظر رأ ديتجد درخواستافتيو در صورت عدم در شوديم يبدو

  شده الزم االجرا است. نييتع

و  ياعتراضــ حهيماه هفته ال كيظرف  هياعتراضــ ميمكلف اســت در صــورت تســل يبدو أتيه - ٤٨ ماده

  كند.ارسال يانتظام يعال أتيپرونده مربوط را به ه

ــله از ه يهاپرونده ،يانتظام يعال أتيه سيير - ٤٩ ماده ــ هترا ج يبدو يأتهايواص از  يكيبه  يدگيرس

الزم حداكثر ظرف  قاتيتحق از . عضو محقق پسدينمايمبه عنوان عضو محقق ارجاع يعال أتيه ياعضا

 ايو  نباشـــديكاف قاتيو چنانچه تحق دينمايم ميتســـل يعال أتيبه ه يماه پرنده را جهت صـــدور رأ كي

  خواهد كرد. ديتمد يعال أتيه بيشده را تصو ادي مهلت باشد عضو محقق شتريب يبه بررس ازين

 أتيه چنانچه يول دينمايرا صــادر م يمقتضــ يدانســت رأ ليكه پرونده را تكم يدر صــورت يعال أتيه

ض ايو  شتريب قاتيانجام تحق سبت بهرا يگريد حياخذ تو س ادامه الزم بداند ن صورت  يدگير اقدام و در 

  خواهد نمود.صادر يرأ تيدعوت و در نها حاتيتوض و اخذ يدگيوقت، طرفها را جهت رس نييلزوم با تع

ابالغ  يانتظام يعال أتيه سييو الزم االجرا اســت و توســط ر يقطع يانتظام يعال أتيه يرأ - ٥٠ ماده

  .شوديم
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  مقررات ريچهارم: سا فصل

مجازات  تخلفات از كيهر يبرا ديمختلف باشـــد با يدر مورد تعدد تخلف هر گاه تخلفات ارتكاب - ٥١ ماده

ـــود و اگر يانتظام ـــد فقط جداگانه در نظر گرفته ش يدر نظر گرفته م يانتظام مجازات كيمتخلف نباش

  مجازات خواهد بود. ديو تعدد تخلف از علل تشد شود

  شود. يدگيتوأماً رس ديبه تخلفات متعدد مختلف با - ٥٢ ماده

 يدگيرس يپزشك سازمان نظام يانتظام يبدو أتيشود در ه يامرتكب تخلف حرفه يهرگاه كس - ٥٣ ماده

مختلف شـــود در  يجاها تخلف در نياگر شـــخص مرتكب چند.افتهيكه تخلف در حوزه آن وقوع  شـــوديم

شك يانتظام يبدو أتيه شك كه متخلف در آن به حرفه يسازمان نظام پز شتغال دارد يپز ست  ايا شته ا دا

  .شوديم يدگيرس

ابالغ سـازمان  مأمور اي يپسـت سـفارشـ قينامه از طر نييآ نياق موضـوع ااور ريابالغ آرا و سـا - ٥٤ ماده

به  ايمحل  يدرمان ،يبهداشــت و خدمات يعلوم پزشــكدانشــكده ايحســب مورد دانشــگاه  اي ينظام پزشــك

  .رديگيصورت م يابالغ وزارت دادگستر نيمأمور لهيوس

ــگاه - ١ تبصــره ــكده ايدانش ــك يهادانش ــت يعلوم پزش ابالغ  تيمأمور ايمحل  يدرمان ،يو خدمات بهداش

  اعالم كنند. كننده يدگيرس يأتهايرا به ه ابالغجهيحسب مورد مكلفند نت يوزارت دادگستر

  كننده است . يدگيرس أتيصحت ابالغ با ه صيتشخ - ٢ تبصره

اجرا  يدرمان ،يو خدمات بهداشت يدانشكده علوم پزشك ايتوسط دانشگاه  -حسب مورد  - يانتظام يعال

  .شوديم

  است. ياحكام صادر شده با سازمان نظام پزشك ياجرا يريگيپ تيمسئول - تبصره
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و وابسته  يپزشك يهاشاغالن حرفه ياو حرفه يبه تخلفات صنف يدگيرس ينامه انتظام نييآ - ٥٦ ماده

ــ مورخ ٢٠٠ت ٧٧٤٩نامه شماره . بيموضوع تصو ( موضوع شده ( ادينامه  نييآ هياصالح ) و١٣٧٣,٥,٢٦هـ

  .شوندي) لغو م١٣٧٤,٣,١٧ هـ مورخ ١٤٨٧٩ت ٢٩٩٣نامه شماره . بيتصو

  جمهور سييمعاون اول ر - يبيحب حسن

www.bimehsara.com  


