
 آیین نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت

اختصار قانون  آیین نامه به  که در این 1375تصویب قانون نحوه تشکیل قانون پیام آوران بهداشت مصوب  از تاریخ   ـ1ماده 
زیر در داخل یا خارج از کشور فارغ التحصیل می  رشته هاي عمومی که در یکی ازمشموالن خدمت وظیفه  0نامیده می شود 

  :هستند مشمول قانون واین آیین نامه 0شوند

 رشته هاي پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازي ، علوم آزمایشگاهی وتخصص هاي وابسته      الف ـ

عمومی ، اپیدمیولوژي ، آموزش بهداشت ، مدیریت بهداشت : رشته هاي پیراپزشکی و وابسته پزشکی شامل       ب ـ 
بهداشتی درمانی ، بهداشت حرفه اي وصنعتی ، بهداشت محیط ، تغذیه و صنایع غذایی، آمار بهداشتی وحیاتی ، ضبط آمار 
، ومدارك پزشکی ، علوم آزمایشگاهی ، قارچ شناسی ، انگل شناسی ، حشره شناسی پزشکی وناقلین ، میکروبیولوژي پزشکی 

خون شناسی وانتقال خون ، پرستاري ، هوشبري ، اتاق عمل ، فیزیوتراپی ، شنوایی سنجی ، بینایی سنجی ، گفتاردرمانی ، 
 0تکنولوژي پزشکی ، مبارزه با بیماریها و بهیار

ادکل قانون در نیمه اول شهریور ونیمه اول اسفند هرسال به دعوت ست) 1(ماده ) 1(کمیسیون موضوع تبصره    ـ2ماده 
نیروهاي مسلح در محل آن ستاد تشکیل وبارعایت حفظ آمادگی رزمی نیروهاي مسلح ، سهمیه پیام آوران بهداشت را تعیین 

نتیجه تصمیم گیري حداکثر ظرف دوهفته توسط ستاد کل نیروهاي مسلح به دستگاههاي ذیربط و وزارت بهداشت ،  0می کند
 0درمان و آموزش پزشکی ابالغ می شود

قانون ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در چهارچوب سهمیه تعیین شده از ) 1(ماده ) 2(دراجراي تبصره    ـ3ماده 
بین مشمولین خدمت وظیفه عمومی که داراي دفترچه آماده بخدمت هستند براي نقاط مجاز تصریح شده در قانون ، ثبت نام 

روز تعیین سهمیه ، فهرست مربوط را به ستاد کل نیروهاي مسلح ارائه می ساعت قبل از ) 72( به عمل آورده و حداکثر ظرف 
ستاد کل نیروهاي مسلح فهرست یادشده را جزو سهمیه وزارت مذکور منظور کرده وکسري سهمیه را طبق ضوابط  0کند

 0جاري معرفی می کند

مناسب را در محل خدمت و وسیله ایاب دانشگاههاي علوم پزشکی می توانند امکانات زیست ، پوشاك وخوراك     ـ4ماده 
بر اساس ضوابط ستادکل نیروهاي مسلح براي ) در هنگام اعزام مشموالن به مرخصی استحقاقی( وذهاب یا هزینه آن را 

 0مشموالن این آیین نامه فراهم کنند

مسلح تعیین می شود دوره مشموالن این آیین نامه در یکی از مراکز آموزش نظامی که توسط ستادکل نیروهاي     ـ5ماده 
 0آموزش نظامی را طی کنند

وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهاي مسلح موظف است هرسال اعتبارات الزم براي آموزش افراد یادشده را تامین کرده   ـ1تبصره
 0ودراختیار سازمان آموزش دهنده قراردهد

پس از پایان دوره آموزش نظامی به منظور ادامه سازمان آموزش دهنده موظف است مشموالن آموزش دیده را   ـ2تبصره 
 .خدمت دوره ضرورت ، به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معرفی کند

دانشگاههاي علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی موظف هستند موارد تخلف مشموالن این آیین نامه را بر     ـ6ماده 
ماه  2سازمان مربوط موظف است حداکثر ظرف    0ازمان ذیربط اعالم کننداساس آیین نامه انضباطی نیروهاي مسلح به س

 0اعالم کند نتیجه رسیدگی واقدام الزم را به دانشگاه محل خدمت 



تبصره ـ درصورتی که وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی نتواند از افراد مشمول این آیین نامه استفاده کند موظف است 
 0روهاي مسلح در خصوص بازگرداندن افراد یادشده به سازمان مربوط اقدام کندبا هماهنگی ستاد کل نی

مشموالن این آیین نامه در دوران خدمت در وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی به عنوان مامور از نیروهاي     ـ7ماده 
 0مسلح و با حفظ وضعیت نظامی انجام وظیفه می کنند

و آموزش پزشکی با هماهنگی ستاد کل نیروهاي مسلح دفترچه مرخصی براي افراد یادشده  وزارت بهداشت ، درمان  تبصره ـ
 0تهیه می کند

حقوق ومزایاي مشموالن این آیین نامه در ساعات موظف اداري طبق جدولی است که از سوي ستاد کل نیروهاي     ـ8ماده 
 0شودمی   مسلح تهیه و به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ابالغ

مشموالن این آیین نامه از کلیه مزایایی که براي مشموالن وظیفه عمومی مطابق قانون درنظر گرفته شده یا بشود   ـ1تبصره 
 .بهره مند میشوند

ـ مشموالن این آیین نامه موظفند به صورت تمام وقت وبدون کار انتفاعی خصوصی خدمت کنند اما با دونوبت کار 2تبصره 
 0حقوق ومزایاي خدمت وظیفه عمومی مجاز به استفاده از اضافه کاري هستند موظف ، عالوه بر

ـ مبناي محاسبه فوق العاده اضافه کار ساعتی ، پایه حقوق ومزایاي کارکنان هم تراز به لحاظ مدرك تحصیلی در بدو 3تبصره
 0استخدام رسمی براساس قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت است

ن این آیین نامه که به طور تمام وقت وبا استفاده از امکانات اسکان خدمت می کنند از دیگر مزایاي موضوع ـ مشموال4تبصره
قانون استخدام کشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که به افراد مشابه آنها تعلق می گیرد برخوردار می 

 0شوند

ح ، براساس حقوق وظیفه مشموالن موضوع این آیین نامه کسر وهمراه با کسورقانونی مقرردرقوانین نیروهاي مسل -5تبصره
سهم دولت ـ که از محل بودجه دستگاه محل خدمت تامین میشودـ در پایان هرماه به حسابهاي مربوط در صندوقهاي 

 0بازنشستگی و بیمه نیروهاي مسلح واریز می شود

وحوادث مشمول قوانین ومقررات مربوط به کارمندان دولت واز نظر بیمه  مشموالن این آیین نامه از نظر بیمه عمر    ـ9ماده 
و ضوابط مشموالن قانون وظیفه عمومی  1373خدمات درمانی مشمول قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 

 0مندرج در قانون یادشده هستند

آیین نامه را به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  سازمان برنامه وبودجه سهم سرانه بیمه درمانی مشموالن این  تبصره ـ
 0پزشکی پرداخت کند

قانون مراجع رسیدگی به تخلفات خدمتی پزشکی مشموالن این آیین نامه سازمان نظام ) 3(دراجراي تبصره ماده  ـ10ماده 
 0پزشکی جمهوري اسالمی ایران است



موظفند مشموالن این آیین نامه را در پایان دوره ، براي ـ دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 11ماده 
دریافت کارت پایان خدمت به سازمان مربوطه معرفی و رونوشت آنرا به مرکز تامین و توزیع نیروي انسانی و پیام اوران 

 .بهداشت ارسال کنند

آموزش پزشکی با مرکز تامین و توزیع نیروي ـ انجام امور اجرایی قانون و این آیین نامه در وزارت بهداشت ، درمان و 12ماده 
 .انسانی و پیام آوران بهداشت است

 


