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الف:

دستور جلسات

نتیجه بررسی

تصویب نشد تصویب شد گزارشات
ردیف

 طرح اصالح قانون برقراری عدالت آموزشی 

در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت 

تکمیلی و تخصصی 

ماده١-ارجاع به کمیسیون

ماده٢-  تبصره (٢) بند (٣) ماده واحده 

قانون، به شرح زیر اصالح می شود:

تبصره ٢ - موارد زیر در مورد مشموالن این 

قانون تا قبل از اتمام تعهدات ممنوع می 

باشد.

الف - انجام تعهدات و فعالیت پزشکی 

انتفاعی خارج از استان محل تعهد و نیز دایر 

نمودن مطب و تاسیس داروخانه خارج از 

شهرستان محل تعهد.

ب - تحویل مدرک تحصیلی و ریزنمرات، 

صدور تاییدیه تحصیلی و گواهینامه علمی

ماده٤-

تبصره ٧- متعهدینی که پس از پذیرش در 

سهمیه تعهدی، به بیماری صعب العالج یا 

ناشی از حوادث مبتال شده و با تشخیص 

«کمیسیون تخصصی دانشگاه محل تعهد» و 

«شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی» توانایی خدمت در 

محل تعیین شده را ندارند، در مدت یک 

سال درمان، مجاز به تغییر محل انجام تعهد 

به یکی از مناطق کم برخوردار مورد موافقت 

«کمیسیون عالی تعهدات وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی» می باشند. وزارت 

آموزش و پرورش موظف است نسبت به 

تامین نیروی جایگزین اقدام کند.
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تبصره ٨ -  وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی مجاز است نسبت به 

پذیرش درخواست جابجایی محل خدمت 

متعهدین با رشته، سهمیه و سال فارغ 

التحصیلی یکسان اقدام نماید. کلیه جابجایی 

ها مطابق دستورالعمل اجرایی و از طریق 

سامانه الکترونیکی انجام می شود.

تبصره ٩ -  مشموالن این بند با اولویت رتبه 

پنج درصد اول آزمون دانشنامه تخصصی 

مجاز می باشند در صورت نیاز 

دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و دانشگاه 

آزاد اسالمی و با موافقت وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی تعهدات خود را 

بصورت آموزشی در استان محل تعهد سپری 

نمایند.

تبصره ١١ - پس از اشتغال به انجام تعهدات، 

شرکت متعهدین در آزمون استخدامی 

دانشگاه/دانشکده محل تعهد مجاز است. 

نمره آزمون استخدامی متعهدین این بند در 

آزمون استخدامی دانشگاه/دانشکده علوم 

پزشکی محل تعهد، مشروط به «گذراندن 

حداقل یک سوم از مدت تعهد» و «سپردن 

تعهد محضری مبنی بر رعایت مدت و منطقه 

تعهدی»،  با ضریب  ٢/١ محاسبه می گردد.

تبصره ١٢ - استخدام متعهدین مشمول این 

قانون، در دستگاههای مصرح در ماده (٢٩) 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 

اسالمی ایران مصوب  ١٤/١٢/١٣٩٥ مشروط 

به «گذراندن حداقل یک سوم از مدت 

تعهد»، «سپردن تعهد محضری مبنی بر 

رعایت مدت و منطقه تعهدی» و نیز «جلب 

موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی» بالمانع است.

تبصره ١٤ - مستنکفین از انجام تعهدات، 

عالوه بر اعمال ممنوعیت های مقرر در 

تبصره (٢) بند (٣) ماده واحده این قانون و 

درج در پرونده، مکلف به پرداخت جریمه 

نقدی می باشند. مبلغ جریمه، معادل اعتبار 

مورد نیاز برای تامین نیروی جایگزین در 

منطقه تعهدی در مدت غیبت خواهد بود که 



توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی محاسبه می شود. جریمه نقدی تعیین 

شده در حکم سند الزم االجرا بوده و از 

طریق واحد اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت 

اسناد و امالک کشور قابل مطالبه می باشد. 

این جریمه جایگزین خدمت در محل تعهد 

نبوده و متعهد موظف به انجام تعهد قانونی 

خود خواهد بود. همچنین صدور گذرنامه و 

روادید خروج از کشور برای مستنکفین از 

انجام تعهدات طبق فهرست اعالمی وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع 

است.

تبصره ١٥ -  پذیرفته شدگان دوره های 

پیش از تصویب این قانون نیز مشمول مفاد 

احکام این قانون می شوند. عدم اجراء یا 

اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون، جرم 

محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه 

شش قانون مجازات اسالمی مصوب  

١/٢/١٣٩١ با اصالحات و الحاقات بعدی، 

محکوم میشود.

تبصره ١٦ - وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی، مکلف است در راستای 

اجرای بهینه این قانون، ظرف حدکثر دو ماه 

پس از تصویب این قانون، نسبت به «تدوین 

دستورالعمل اجرایی» و ایجاد سامانه 

الکترونیکی الزم اقدام نموده و گزارش 

سالیانه از روند اجرای این قانون را برای 

کمیسیون های «آموزش، تحقیقات و فناوری» 

و «بهداشت و درمان» و «معاونت نظارت 

مجلس شورای اسالمی» ارسال نماید. سامانه 

فوق الذکر بایستی در دسترس عموم و 

شامل ساز و کارهای اجرای قانون از جمله 

ثبت نام و درخواست جابجایی و اطالعات 

مرتبط از قبیل قوانین و مقررات مربوطه، 

اسامی متعهدین و مستنکفین به همراه میزان 

و محل تعهد باشد.

 الیحه موافقتنامه بین جمهوری اسالمی ایران و 

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل 

متحد(یونسکو) در خصوص تأسیس مرکز 

منطقهای آموزشی و پژوهشی مدیریت 

خطرپذیری و تابآوری زلزله برای غرب و 
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مرکز آسیا در پژوهشگاه بینالمللی زلزله 

شناسی و مهندسی زلزله تهران، به عنوان 

مرکز گروه (٢) تحت حمایت یونسکو با 

تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری 

بالیا 

مادهواحده- موافقتنامه بین جمهوری اسالمی 

ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 

ملل متحد (یونسکو) در خصوص تأسیس 

مرکز منطقهای آموزشی و پژوهشی 

مدیریت خطرپذیری و تابآوری زلزله برای 

غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بینالمللی 

زلزلهشناسی و مهندسی زلزله (پژوهشگاه) 

تهران، بهعنوان مرکز گروه (٢) تحت حمایت 

یونسکو با تمرکز برمدیریت و کاهش 

خطرپذیری بالیا مشتمل بر یک مقدمه و 

هفده ماده بهشرح پیوست تصویب و اجازه 

مبادله اسناد آن داده میشود.

در تبصره ١ آمده است: رعایت اصول هفتاد 

و هفتم (٧٧)، یکصد و بیست و پنجم (١٢٥) و 

یکصد و سی و نهم (١٣٩) قانون اساسی در 

اجرای این قانون، الزامی است.

تبصره ٢ - برای تصدی سمت های مذکور 

در اجزای (ب)، (پ) و (ث) بند (١) ماده (٦) 

موافقتنامه، دارا بودن شروط «وثاقت» و 

«امانت» الزامی است.

ب:

سخنرانان جلسه

نام شهر ردیف

عبدالعلی رحیمی سروستان ١

عباس مقتدایی اصفهان ٢

مهرداد گودرزوند رودبار ٣

رحمت الله نوروزی علی آباد ٤

ناصر موسوی فالورجان ٥

امور مجلس


