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 مقدمه

هاي شکال گوناگون در ساختار حکومتست که به اَساالري اترین نماد مردمنهاد قانونگذاري شاخص

که به شکل نوین آن قدمتي بیش از سه قرن دارد،  خورد. این نهاد سیاسي،چشم مي غیراستبدادي به

واسط مردم و حکومت و مرجع تدوین قوانین و نظارت بر حسن اجراي آن است. امروزه، یکي از  هحلق

سیاسي جهان، مجالس آنهاست؛ محصول فعالیت این  يهاگیري کالن در نظاممراکز اصلي تصمیم

توسط قواي دیگر به اجرا  مجالس قانونگذاري، تصمیمات آنها، یعني وضع قوانین و نظارت است که عموماً

سي سال از این بیش از رسد که مجلس در کشور ایران به بیش از یکصد سال مي ه. سابقشوديگذارده م

ي انقالب شکوهمند اسالمي است؛ در این دوران قوه مقننه در چارچوب دوران مربوط به پس از پیروز

« مجلس شوراي اسالمي»دیني و در قالب  يهاساختار سیاسي متکامل جمهوري اسالمي، براساس آموزه

 مبناي پویایي و تکامل جامعه ایران قرار گرفته است.

قانونگذاري در جمهوري  صليعنوان مرجع ابا پیروزي انقالب اسالمي، مجلس شوراي اسالمي به

اسالمي ایران فعالیت خود را آغاز کرد. براساس قانون اساسي، قوه مقننه و مجلس شوراي اسالمي یکي از 

گیري استراتژیک و کالن کشور است. تفاوت قوه مقننه با دیگر قوا در این است که مراکز تصمیم ینمهمتر

داشته و محور  ايیژهو در کلیت نظام، مجلس جایگاه وگیري کشور در این قوه متمرکز است مرکز تصمیم

ست. مجلس پایگاه اساسي نظام و مردم و مایه هایزيرها و برنامهها، قانونگذاريگیريبسیاري از تصمیم

 و مظهر اراده ملي است.  هاگیريیمحضور و مشارکت واقعي مردم در تصم

با پیام رهبر کبیر انقالب اسالمي  1695ماه خرداد 0اولین دوره مجلس شوراي اسالمي در 

 . افتتاح شد )ره( حضرت امام خمیني

قانون طبق بر این . عالوهشوديخالصه م وظایف عمده مجلس در دو بخش قانونگذاري و نظارت

شکایت خود را  توانديیه داشته باشد، مئاساسي هرکس شکایتي از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضا

قوه مجریه یا  وراي اسالمي عرضه کند. مجلس موظف است در مواردي که شکایت بهبه مجلس ش کتباً

در مدتي مناسب نتیجه را اعالم نماید  یه مربوط است رسیدگي و پاسخ کافي از آنها بخواهد وئقوه قضا

 اطالع عامه برساند.  و در موردي که مربوط به عموم باشد به

پرداخته شده است و سعي  اجتماعي و فرهنگيحوزه در این گزارش به بررسي قوانین مصوب در 

حوزه به تحلیل هر ها و لوایح اعالم وصول شده در بر تدوین فهرست قوانین و وضعیت طرحشده عالوه

 قوانین شاخص نیز پرداخته شود.
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ها )بازنشستگي و رفاه و بیمه بهداشت و درمان، ،بخش اصلي زنان و خانواده 4گزارش در این 

دوره قانونگذاري مورد بررسي قرار  8آموزش و پرورش مورد بررسي قرار گرفتند و عملکرد و  درمان(

مشخص نشدن وضعیت برخي  ذکر است با توجه به عدم اتمام دوره نهم مجلس والزم به گرفته است.

 قوانین این حوزه عملکرد دوره نهم در گزارشي مجزا پس از اتمام دوره تقدیم خواهد گردید.

ها و لوایحي که کلیه قوانین، طرح هر بخش ابتدا ذکر است در استخراج موارد مرتبط با الزم به

ها صورت عمومي بر کلیه حوزهو قوانیني که به هثر بودند مالک عمل قرار گرفتؤمستقیماً بر بخش م

مورد  بندي قرار داده نشد. تنها( در این دسته...ثیر داشتند )نظیر قانون مدیریت خدمات کشوري وأت

لحاظ داشتن احکامي مشخص و اي بود که بهاستثنا قوانین بودجه سنواتي و قوانین برنامه توسعه

 قوانین مستخرج قرار گرفت. ءجز هاي مختلفگذار در بخشثیرأت

 

 نگاهي گذرا بر هشت دوره مجلس شوراي اسالمي

 مجلس اول

ادهاي قانوني و انقالبي براي اداره و حفظ نه )ره( با پیروزي انقالب با رهبري خردمندانه امام خمیني

نظام سیاسي آینده کشور  1698 ماهسیس شد. در رفراندوم دهم و یازدهم فروردینأسرعت تکشور به

درصد ایرانیان به جمهوري اسالمي رأي دادند. در گام بعد انتخابات  58و  گردیدسوي مردم تعیین از

نیز طي جلسات متعددي قانون اساسي جمهوري  مجلس خبرگان به انجام رسید. مجلس خبرگان

پرسي به تصویب طي یک همه 1698آذرماه  12اسالمي ایران را به تصویب رساند. این قانون در 

ماه همان سال انتخابات مهم مجلس شوراي اسالمي طي دو مرحله اکثریت ملت ایران رسید. در اسفند

 207حوزه انتخابیه براي برگزیدن  156در  1698 همااسفند 24برگزار شد. مرحله اول انتخابات در 

کار را  نماینده مجلس انجام شد. در تهران انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از هفت نفر مسئولیت این

 50مجموع سوي نامزدها، درعهده داشتند. در مرحله اول و با توجه به نیاز کسب اکثریت مطلق آرا ازرب

 15د و تعیین تکلیف مابقي نمایندگان به مرحله دوم موکول شد. روز نفر به مجلس راه پیدا کردن

 ها برگزار شد. حوزه دیگر در شهرستان 114مرحله دوم انتخابات در تهران و  1695ماه اردیبهشت

 ، اولین جلسه مجلس اول برگزار گردید. 1695 ماهخرداد 0در تاریخ 

خود معطوف هاي زیادي را بهنگاه در نظام جدیدعنوان نخستین پایگاه تقنیني کشور مجلس اول به

ها و نظر شدید بین نمایندگان که از طیفکرد. با توجه به شرایط انقالبي جامعه ایران، در این دوره، اختالف

ادامه داشت. در این  1666تا  1695. مجلس دوره اول از سال شديهاي مختلف سیاسي بودند دیده مگروه

 874ساعت زمان برد. از میان  2477جلسه غیرعلني برگزار شد که حدوداً  16و جلسه علني  629دوره 

 مورد به تصویب رسید.  607الیحه و طرح مطرح شده، 



 

 

کمیسیون دائمي براي مجلس  24، 1662نامه داخلي مجلس مصوب آیین (42)براساس ماده 

تخصصي در طول  هايیسیونتبع آن کمنامه و بهشوراي اسالمي درنظر گرفته شد. البته این آیین

 بعد تغییرات فراواني پیدا کرد.  يهاسال

 

 دوم مجلس

 822 و میلیون 19 دوره این در. شد برگزار 1666 ماهفروردین 26 در مجلس دوره دومین انتخابات

تا  و کرد آغاز 1666 سال از را خود فعالیت دوم دوره مجلس. کردند شرکت انتخابات نفر در 07 و هزار

 روز در ،1690 ماهبهمن انقالب از پس شورا، مجلس دوره دومین انتخابات .یافت ادامه 1660 سال

 دوم مجلس جلسه اولین 1666 ماهخرداد 0 تاریخ در و گردید برگزار 1666 ماهفروردین 26 جمعه

 .شد برگزار

 یزدي، دمحم رئیسان نایب و رفسنجانيهاشمي اکبر المسلمینواالسالم حجت دوم، مجلس رئیس

 .بودند املشيرباني محمدمهدي و کروبي مهدي

 سیاست مسائل از برخي این، برعالوه. داشت قرار جنگ الشعاعتحت شدیداً دوره این در مجلس فعالیت

 616 .بود دوم مجلس هايدلمشغولي از نیز عراق از حمایت و آمریکا دشمني تداوم نظیر خارجي

 .بود دوم مجلس کار حاصل مصوبه

 

 سوم لسمج

نفر به  281هزار و  014میلیون و  16که آخرین سال جنگ تحمیلي بود،  1660ماه فروردین 15در 

تا  1660براي فعالیت در دوران چهارساله هاي رأي رفتند تا نمایندگان مجلس سوم را پاي صندوق

 انتخاب کنند. 1601

 ماهفروردین 15 روز در 1690 ماهبهمن انقالب از پس ملي شوراي مجلس دوره سومین انتخابات

سومین دوره قانونگذاري مجلس شوراي اسالمي که به تعبیر مقام معظم رهبري  گردید برگزار 1660

مسئولیت  0/6/1660در تاریخ « در مقطعي بسیار حساس»العالي( اي )مدظلهاهلل خامنهحضرت آیت

 اولین 1660 ماهخرداد 0 تاریخ در داد. کار خود پایانبه 6/6/1601خویش را آغاز نموده بود، در تاریخ 

 انتخاب از پس که بود رفسنجانيهاشمي اکبر االسالمحجت مجلس رئیس. شد برگزار مجلس جلسه

 نایب بیات اسداهلل و هاشمیان حسین و شد مجلس رئیس کروبي مهدي جمهور،رئیس عنوانبه وي

 .بودند رئیسان

 به رسماً ملي شوراي مجلس نام اسالمي، جمهوري ساسيا قانون در بازنگري از پس و دوره این در

 .یافت تغییر اسالمي شوراي مجلس
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طرح و  290سال فعالیت خود به بحث و بررسي  4سومین دوره مجلس شوراي اسالمي در مدت 

 الیحه پرداخت.

 

 چهارم مجلس

 67نفر )حدود  40و هزار  060میلیون و  18برگزار شد و  1601 ماهفروردین 21انتخابات این دوره در 

دوره  ینچهارمتا منتخبین خود را براي  رأي دادن( در انتخابات شرکت کردند درصد واجدین شرایط

 برگزار مجلس جلسه اولین 1601 ماهخرداد 0 تاریخ در انتخاب کنند. 1609تا  1601از سال مجلس 

 اکبرسید روحاني، نحس رئیسان نایب و نوري ناطق اکبرعلي االسالمحجت مجلس رئیس. گردید

دوره چهارم مجلس شوراي اسالمي که از  .بودند هاشمیان حسین کرماني،موحدي محمدعلي پرورش،

تداوم کار خود پایان داد. به 6/6/1690، کار قانونگذاري را آغاز نموده بود در تاریخ 0/6/1601تاریخ 

 علني هجلس 426در چهارم  مجلس سازندگي همچنان در رأس دستور کارهاي مجلس این دوره بود.

طرح به تصویب رسیده است. همچنین  116الیحه و  225به داشت که از این تعداد، مصو 642خود 

 در آن صورت پذیرفت.  استیضاح 2طرح و الیحه انجام گرفت و  626بحث و بررسي پیرامون 

 

 پنجم مجلس

نفر  88هزار و  010لیون و می 24با حضور  1604اسفندماه  18ین دوره انتخابات مجلس در پنجم

به فعالیت خود ادامه  1605تا  1609و از سال ي دادن( برگزار شد أدرصد واجدان شرایط ر 07)حدود 

آغاز نموده در مورخ  0/6/1609داد. دوره پنجم مجلس شوراي اسالمي که کار قانونگذاري را از تاریخ 

. شد برگزار پنجم مجلس جلسه نخستین 1609 ماهخرداد 12 تاریخ به پایان رساند در 6/6/1605

 روحاني حسن وي، رئیسان نایب و نوري ناطق اکبرعلي المسلمین و االسالمحجت پنجم مجلس رئیس

ل خارجي نظیر افزایش فشارهاي آمریکا و ئمقابله با برخي از مسا .بودند کرمانيموحدي محمدعلي و

 ایران مهمترین موضوع کاري مجلس پنجم بود.هاي آمریکا علیه ویژه پس از اعمال تحریمهاروپا ب

 در آن صورت پذیرفت. استیضاح 6به داشت و مصو 695خود  علني هجلس 680در م پنجمجلس 

 297مصوبه شامل  695فقره الیحه و طرح تقدیمي تعداد  676جلسه علني و از  680از مجموع 

را و... حاصل تالش جمعي مورد سؤال از وز 87مورد تحقیق و تفحص و  16طرح،  175الیحه و 

 نمایندگان این دوره بود.

 

 

 



 

 

 ششم مجلس

میلیون نفر  20با حضور حدود  1608 ماهانتخابات ششمین دوره مجلس شوراي اسالمي در بهمن

از این  نامه داخلي جدید مجلسبراساس آیین ي دادن( برگزار شد.أدرصد واجدان شرایط ر 07)حدود 

 به فعالیت پرداخت. بهداشت و درمانتي با نام جدید کمیسیون دوره کمیسیون بهداري و بهزیس

 از. شد برگزار 1608 ماهبهمن 25 تاریخ در اسالمي، شوراي مجلس دوره ششمین انتخابات

 جلسه .کردند شرکت انتخابات در نفر، 26.782.190دادن  رأي شرایط واجد نفر 68.026.461مجموع 

 رئیس عنوانبه( شوشتر) نماینده شیخ محمدعلي و شد غازآ 1605 ماهخرداد 0 در مجلس افتتاحیه

 رئیس عنوانبه کروبي مهدي( 1605 ماهخرداد 17) مجلس جلسه دومین گرفت. در قرار مجلس سني

 و( مثبت رأي 146 با) انصاري مجید و( ممتنع رأي 66 و مثبت رأي 186 با)شد  گرفته درنظر مجلس

ناصر  جلودارزاده، سهیال و رئیس دوم و اول نواب عنوانبه نیز( بتمث رأي 89 با) زادهسرحدي ابوالقاسم

 تابش، و منشي عنوانبه زادهجاللي جالل و جبارزاده اسماعیل راد،شکوري علي قمي، محمد خالقي،

 .شدند انتخاب موقت کارپردازان عنوانبه نیز نژادسازگار و هاشمي حسینسید

قانون اساسي طراحي شده بود و براساس یکي از  ارموچهشصت کاري که در اصلوبنابر ساز

نفر و تعداد  257از دوره ششم مجلس شوراي اسالمي به نمایندگان مصوبات دوره پنجم، تعداد 

 .حوزه افزایش یافت 270هاي انتخابیه به حوزه

 

 هفتم مجلس

میلیون و  26با حضور حدود  1682 ماهاسفند 5 انتخابات هفتمین دوره مجلس شوراي اسالمي در

تا  1686ساله از سال تا مردم نمایندگان خود را براي یک دوره چهار نفر برگزار شد. 67هزار و  468

 راهي بهارستان نمایند.  1680

اي رهبر معظم انقالب اسالمي در تاریخ هفتمین دوره مجلس شوراي اسالمي که با پیام یازده ماده

فقره طرح و الیحه تقدیمي،  826جلسه علني و از تعداد  428افتتاح گردید و با تشکیل  0/6/1686

 60مورد استیضاح و  6مورد تحقیق و تفحص،  20طرح،  55الیحه و  264مصوبه شامل  666تعداد 

 کار خود پایان داد.به 9/6/1680مورد سؤال از وزرا در تاریخ 

 

 مجلس هشتم

 سراسر در خورشیدي 1686 ماهفنداس 24 تاریخ در اسالمي، شوراي مجلس دوره هشتمین انتخابات

 رهبري معظم مقام پیام قرائت با 0/6/1680مورخ  در هشتم مجلس رسمي کار آغاز .شد برگزار ایران

 بود. 
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فقره طرح و  605جلسه علني و از تعداد  461هشتمین دوره مجلس شوراي اسالمي با تشکیل 

 ر خود پایان داد.کابه 6/6/1651مصوبه در تاریخ  645الیحه تقدیمي، تعداد 

 

 حوزه زنان و خانواده (الف

هراي  جمهوري اسالمي ایران که در پي انقالب شکوهمند و مقدس مردم ایرران و برا عنایرت بره آمروزه     

اسالمي و توجه به نقش و جایگاه مردم و بسط عدالت و رفع محرومیت و ظلم در جامعه تأسریس شرده   

گونره کره در بیانرات بنیانگرذار جمهروري اسرالمي       و هماناي را به مسائل زنان داشته است، توجه ویژه

شود، درک ارزش و جایگاه انساني زن ایران، حضرت امام خمیني )ره( و مقام معظم رهبري مشاهده مي

 منظور ارتقاي سطح کیفي زندگي زنان جامعه، از اهم وظایف دولت اسالمي بوده استو کوشش به

اسالمي با موضوعیت زنان، خانواده و کودکران در ادوار  قوانین مصوب مجلس شوراي در این بخش 

 مختلف آورده شده است. 

 



 

 

 . دوره اول مجلس شوراي اسالمي1جدول 

 عنوان قانون
تاريخ 

 تصويب
 توضيحات

قانون اصالح خدمت خارج از مرکز 

  پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان
4/6/1667 

 يالغا به اینکه طبق قانون نظر ر تبصره( ر 6ماده )

پرچم  زنان ازخدمت زیرر خدمات اجتماعي زنان 

مورد  در مرکز لذا خدمت خارج ازهستند معاف 

 بود سال خواهد 6به مدت  آنان

ماهه پزشکان و وابستگان قانون خدمت یک

 حرفه پزشکي و پیراپزشکي
24/8/1667 

زنان متأهل پزشک و پیراپزشک و حرف وابسرته   -

ایرن قرانون معراف     از انجام خدمات ذکرر شرده در  

هستند، )یعني موظف نیستند هر سال یک مراه در  

نمایررد هررایي کرره وزارت بهررداري معررین مرريمحررل

 (خدمت کنند

قانون برقراري حقوق وظیفه و مستمري 

نمایندگان مجلس و عائله تحت تکفل آنان 

در مقابل حوادث و سوانح ناشي از 

 هاي خطیر نمایندگيمسئولیت

26/5/1667 

بعرد از   ه و مستمري نمایندگان مجلسحقوق وظیف

شهادت یا فوت در راه انجام وظیفه به عائلره تحرت   

شود. یا اگر نماینرده معلرول   تکفل آنان پرداخت مي

شود )معلولیت در جنگ یا هنگام انجرام وظیفره( و   

بر اثرر ایرن معلولیرت فروت نمایرد، نصرف مقررري        

 شودماهیانه به عائله تحت تکفل وي پرداخت مي

ن واگذاري حق حضانت فرزندان صغیر قانو

 یا محجور به مادران آنها
8/17/1667 

که پدرانشران بره    حضانت فرزندان صغیر یا محجور

مقام واالي شهادت رسیده یا فوت شده باشرند، برا   

 مادران آنها خواهد بود

تفسیر قانوني مجلس شوراي اسالمي راجع 

به قانون خدمت نیروي انساني، درماني و 

و قانون  14/5/1698مصوب  بهداشتي

اصالح خدمت خارج از مرکز پزشکان و 

دندانپزشکان و داروسازان مصوب 

4/6/1667 

24/1/1661 

، از زمران  کنندشوهر اختیار مي مشموالن اناث که بعداً -

مراده   «2»داشتن شوهر مشمول معافیت موضوع تبصره 

 قانون هستنداین  (1)
پزشرک و   زنران شروهردار  ر خدمت خارج از مرکرز  

توانند در سال است که مي 6از دندانپزشک و داروس

مناطق مجاز در بخرش خصوصري یرا عمرومي کرار      

 کنند
( قانون 6ماده )« ث»قانون اصالح بند

برقراري حقوق وظیفه و مستمري 

نمایندگان مجلس شوراي اسالمي و عائله 

تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح 

 زندگي هاي خطیرناشي از مسئولیت

20/6/1661 

افرراد تحرت تکفرل     دیگرر پدر و مادر و  - «ث»بند 

ایررن  (6)نماینررده طبررق شرررایط منرردرج در مرراده 

پدر و مرادر  قبالً به این صورت بود )« ث»بند .قانون

 (به شرط آنکه تحت تکفل قانوني باشند

التحصیالن رشته قانون راجع به فارغ

 تخصصي قبل از پزشکي براي ورود به دوره

انجام خدمت سربازي و خدمات قانوني 

 دیگر

2/6/1661 

التحصرریل نفررر از بررانوان فررارغ 97تعررداد در مررورد 

خردمت   قبل از انجامتوانند این عده ميپزشکي که 

خارج از مرکز، براي طري دوره تخصصري در رشرته    

زنان و مامایي وارد مراکز پزشرکي آموزشري کشرور    

 ار اعتبار دارداین اجازه فقط براي یک بضمناً  ندشو

آن عده از معلولین  قانون راجع به معافیت

باشند. انقالب اسالمي که قادر به کار مي
16/6/1661 

ر افراد مشمول این قانون از شرط حداقل تحصریل  

 باشندمعاف مي



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 عنوان قانون
تاريخ 

 تصويب
 توضيحات

همچنین افراد خانواده شهدا و معلولین از 

( قانون 14ماده )« ج»شرط بند 

 استخدامي کشوري  

نواده شرهدا و معلرولین از لحراظ ایرن قرانون      ر افراد خرا 

برادر و خواهر کره   عبارتند از: همسر، فرزندان، پدر، مادر،

به تشخیص و معرفي بنیاد شهید تحت تکفل معلرول یرا   

 اندشهید بوده
قانون برقراري حقوق وظیفه و مستمري 

براي محافظین و رانندگاني که به درجه 

راه انجام شوند یا در رفیع شهادت نائل مي

 شوندوظیفه فوت یا معلول مي

2/8/1661 

این قانون شامل عائله تحت تکفل آنهرا  « 1»تبصره 

 شودنیز مي

 8/17/1661 قانون اصالح موادي از قانون مدني

ممنروع برودن   ( »1741، مراده ) «تابعیرت ( »580ماده )

نکراح دخترر برا اذن    ( »1746، مراده ) «نکاح قبل از بلوغ

عیوبي که موجب حق فسخ برراي  » (1122، ماده )«ولي

، مراده  «عسر و حررج زوجره  ( »1167، ماده )«زن است

 و ...« قیمومیت( »1291، ماده )«سن بلوغ( »1217)

قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده 

 شهدا از خدمت نظام وظیفه
29/11/1661 

مشمولي که پدر یا برادر او به درجه رفیع شرهادت  

 راي پدر و مادر یا یکي از آنها یارسیده یا برسد و دا

سرپرست برادر یا خواهر صغیر خود بوده و بریش از  

هفت سال از تاریخ شهادت نگذشته باشد، از انجرام  

 خدمت وظیفه عمومي معاف خواهد بود

قانون برقراري حقوق وظیفه از کارافتادگي 

و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و 

و جنگ شهداي انقالب اسالمي ایران 

تحمیلي و پرداخت حقوق و مزایاي 

 مجروحین جنگ تحمیلي و انقالب اسالمي 

22/11/1661 

درصررورتي کرره در زمرران تصرردي، مقامررات مررذکور 

 ،دفراع از تمامیرت و اسرتقالل کشرور    علل جنگ، به

یرا بره درجره     شرده معلول و ازکارافتراده شرناخته   

طبق آخررین حقروق مقرام    ند، شوشهادت نائل مي

در زمان از کار افتادگي یرا شرهادت بره    مربوطه که 

 گرفته است، خواهد بودآنان تعلق مي

قانون اصالح فصل سوم قانون گذرنامه 

  1691اسفندماه  15مصوب 
61/6/1662 

هاي سیاسي در مورد صدور گذرنامه براي شخصیت

 است
شررامل « 6»، «2»، «1»هرراي ( تبصررره17مرراده )

سرال   18همسران مشرمولین و فرزنردان کمترر از    

 نیز است« 2»و « 1»( تبصره 11همچنین ماده )

« 66»قانون راجع به حذف آخر تبصره 

 1662قانون بودجه سال 
0/17/1662 

هرایي کره زن و شروهر کارمنرد     کمک براي خانواده

، فقط این کمک بره شروهر و فرزنردان    دولت باشند

 آنها تعلق خواهد گرفت

 1/8/1662 سرپرستقانون تأمین زنان و کودکان بي
و  سرپرسرت تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بي

 شدگان هخودکفا نمودن بیمهمچنین 

 17/5/1662 وقت بانوانقانون راجع به خدمت نیمه
ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوري وزارتخانه

هاي دولتي و مؤسساتي که شمول قانون بر آنها و شرکت

درصورت تقاضاي بانوان  ندنتوااست، مي مستلزم ذکر نام



 

 

 عنوان قانون
تاريخ 

 تصويب
 توضيحات

کارمند رسمي و ثابرت خرود و موافقرت براالترین مقرام      

 تعیین نمایند وقتخدمت آنها را نیمه ،مسئول

قانون پرداخت کمک هزینه مسکن و 

کمک هزینه تحصیلي به فرزندان مأموران 

ثابت نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي 

هاي ها،مؤسسات و شرکتوزارتخانه ،ایران

 خارج از کشوردولتي در 

14/6/1666 

با توجه به گرانري  است که به دولت اجازه داده شده
محل مأموریت پرسنل  ،مسکن و مقتضیات تحصیل
اسرالمي ایرران، کارکنران    نیروهاي مسلح جمهوري

ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي که جهت وزارتخانه
انجررام مأموریررت ثابررت برره خررارج از کشررور اعررزام 

نسربت بره پرداخرت     وریرت در مردت مأم  ،شوندمي
کمرک هزینرره مسرکن و هزینرره تحصریل فرزنرردان    

 کارکنان خود اقدام نماید
قانون الحاق سه تبصره به قانون راجع به 

معافیت آن عده از معلولین انقالب اسالمي 

باشند همچنین که قادر به انجام کار مي

افراد خانواده شهدا و معلولین از شرط 

استخدام کشوري قانون  (14ماده )« ج»بند

مجلس شوراي  16/6/1661مصوب 

 اسالمي

1/6/1666 

 ،حقوقشان بره تشرخیص بنیراد شرهید    افرادي که -

 ،کفایت مخارج خود و افراد تحت تکفلشان را بدهد

 مقرري دیگر دریافت نخواهند کرد
دار سرپرستي خانواده شرهید یرا   عهدهافرادي که  -

ابرت  معلول باشند براي ورود به خدمت رسمي یرا ث 

نامره  حداقل گرواهي  هاي دولتي از شرطدر دستگاه

 ي معاف خواهند بودیپایان دوره ابتدا
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 . دوره دوم مجلس شوراي اسالمي0جدول 

 عنوان قانون رديف
تاريخ 

 تصويب
 توضيحات

1 1 
( قررانون 1279قررانون اصررالح مرراده )

  مدني
5/9/1666 

 النفقهنفقه افراد واجب

2 2 
 ونهرم لچهر قانون نحوه اجراي اصرل  

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران 
10/9/1666 

اموال اشخاص حقیقي و حقوقي و این قانون در مورد 

ست که بایرد دادسرتان ایرن    خانواده تحت تکفل آنها

دالیل و امارات موجرود نامشرروع   اموال را با توجه به

المرال یرا امرور حسربیه را     بودن آن و متعلق به بیت

 تشخیص دهد

 8/8/1666 مت وظیفه عموميقانون خد 6 6

در مورد آموزش نظامي اتباع اناث دولت جمهوري  -

 اسالمي ایران با رعایت کلیه موازین شرعي 
آموزش و پرورش موظف شده با همکراري نیرروي    -

هررایي را بررراي دختررران تنهررا در   مسررلح آمرروزش 

 هاي دفاع غیرنظامي انجام دهدزمینه

4 4 
ماهره پزشرکان و   قانون خردمت یرک  

 بستگان حرفه پزشکي و پیراپزشکيوا
22/8/1666 

و حررف  زنان متأهرل پزشرک و پیراپزشرک    معافیت 

هایي کره وزارت بهرداري   وابسته، از خدمت در محل

 کندمعین مي

9 9 

قانون اصالح الیحه قرانون راجرع بره    

تأمین معلولین و افراد خانواده آنها و 

همچنررین افررراد خررانواده شررهداي   

 29/12/1698انقالب اسالمي مصوب 

25/8/1666 

برخررورداري افررراد خررانواده معلررولین، مصرردومین،  

مفقررودین و شررهداي انقررالب اسررالمي از خرردمات   

درمرراني، موضرروع قررانون تررأمین اجتمرراعي، قررانون  

 خدمات درماني مستخدمین دولت یا قوانین دیگر

6 6 

ماده واحده « 2» قانون اصالح تبصره

قررانون اجررازه پرداخررت وظیفرره و    

 ث کارمنرردان مصرروب مسررتمري ورا

و برقراري حقوق وظیفه 1628آذر28

 در مورد فرزندان و نوادگان اناث

19/17/1666 

سالگي و با توجره   27مستمري ورثه ذکور تا پایان  -

 سالگي خواهد بود 29به دانشجو بودن تا 
حقوق وظیفه سرهم فرزنردان و نوادگران انراث بره       -

شرط نداشتن شوهر و حرفه و شغل قابرل پرداخرت   

 است

0  
قررانون اصررالح قررانون ثبررت احرروال  

  1699مصوب 
24/17/1666 

والدت، ازدواج، ثبت وقایع حیاتي هر فررد از قبیرل )  

 (بذل مدت و وفات ،طالق، رجوع

8  

قانون نحوه اجراي قانون مربروط بره   

وقت بانوان مصوب دهرم  خدمت نیمه

 1662آذرماه 
21/1/1664 

 بوعموافقت وزیر یا باالترین مقام مؤسسه مت -
وقرت نبایرد کمترر از    ساعات کار در خردمت نیمره   -

نصف ساعات کار هفتگي وزارتخانه، مؤسسه و شرکت 

 مربوط باشد
به کارمندان، نصف حقروق پایره یرا حقروق ثابرت و...       -

 شودپرداخت مي
 سال استحداقل استفاده از این نوع خدمت یک -
 و ... -

5  
قررانون اصررالح قررانون ثبررت احرروال  

  1699مصوب 
24/17/1666 

والدت، ازدواج، ثبت وقایع حیاتي هر فررد از قبیرل )  

 (بذل مدت و وفات ،طالق، رجوع



 

 

 عنوان قانون رديف
تاريخ 

 تصويب
 توضيحات

17  

قانون نحوه اجراي قانون مربروط بره   

وقت بانوان مصوب دهرم  خدمت نیمه

 1662آذرماه 
21/1/1664 

 موافقت وزیر یا باالترین مقام مؤسسه متبوع -
 وقرت نبایرد کمترر از   ساعات کار در خردمت نیمره   -

نصف ساعات کار هفتگي وزارتخانه، مؤسسه و شرکت 

 مربوط باشد
به کارمندان، نصف حقروق پایره یرا حقروق ثابرت و...       -

 شودپرداخت مي
 سال استحداقل استفاده از این نوع خدمت یک -
 و ... -

 9/2/1664 اعزام دانشجو به خارج از کشور قانون  11

ط مندرج زنان لیسانس و باالتر با توجه به دیگر ضواب

در این قانون، تنها درصورتي که ازدواج کرده باشند، 

تواننرد داوطلرب اعرزام    در معیت همسر خویش، مري 

 شوند

12  
 حضانت فرزندان صغیر یرا  حق قانون

 آنها مادران به محجور
16/9/1664 

ي که پدرانشان بره  محجور حضانت فرزندان صغیر یا

، برا  مقام واالي شهادت رسیده یا فروت شرده باشرند   

مادران آنهاست، ضمناً ازدواج مرادران مرانع از حرق    

 شودحضانت نمي

16  
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکي
24/0/1664 

ریزي نماید وزارت بهداشت موظف است طوري برنامه

هراي تخصصري زنران، مامرایي و     که بانوان در رشرته 

 هاي بالیني پزشکي به مرحله خودکفایي برسندرشته

14  

قانون خدمت  (49)قانون اصالح ماده 

 25/0/1666وظیفه عمومي مصروب  

 مجلس شوراي اسالمي
14/5/1664 

معافیت یکي از فرزندان خانواده با شرایط موجود در 

 قانون

19 0 
قررانون اصررالح قررانون ثبررت احرروال  

  1699مصوب 
24/17/1666 

والدت، ازدواج، ثبت وقایع حیاتي هر فررد از قبیرل )  

 (بذل مدت و وفات ،طالق، رجوع

16 8 
قانون نحوه اجراي قانون مربروط بره   

وقت بانوان مصوب دهرم  خدمت نیمه

 1662آذرماه 
21/1/1664 

 موافقت وزیر یا باالترین مقام مؤسسه متبوع -
وقرت نبایرد کمترر از    ساعات کار در خردمت نیمره   -

نصف ساعات کار هفتگي وزارتخانه، مؤسسه و شرکت 

 مربوط باشد
ان، نصف حقروق پایره یرا حقروق ثابرت و...      به کارمند -

 شودپرداخت مي
 سال استحداقل استفاده از این نوع خدمت یک -
 و ... -

 9/2/1664 اعزام دانشجو به خارج از کشور قانون 5 10

زنان لیسانس و باالتر با توجه به دیگر ضوابط مندرج 

در این قانون، تنها درصورتي که ازدواج کرده باشند، 

تواننرد داوطلرب اعرزام    مسر خویش، مري در معیت ه

 شوند
18 1

7 
 حضانت فرزندان صغیر یرا  حق قانون

 آنها مادران به محجور
16/9/1664 

ي که پدرانشان بره  محجور حضانت فرزندان صغیر یا

مقام واالي شهادت رسیده یا فروت شرده باشرند، برا     



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 عنوان قانون رديف
تاريخ 

 تصويب
 توضيحات

مادران آنهاست، ضمناً ازدواج مرادران مرانع از حرق    

 شودحضانت نمي

15 1

1 
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکي
24/0/1664 

ریزي نماید وزارت بهداشت موظف است طوري برنامه

هراي تخصصري زنران، مامرایي و     که بانوان در رشرته 

 هاي بالیني پزشکي به مرحله خودکفایي برسندرشته

27 1

2 

قانون خدمت  (49)قانون اصالح ماده 

 25/0/1666وظیفه عمومي مصروب  

 مجلس شوراي اسالمي
14/5/1664 

معافیت یکي از فرزندان خانواده با شرایط موجود در 

 قانون

21 1

6 

قانون الزام دولت جهت اسرتخدام ده  

درصد از پرسنل مرورد نیراز خرود از    

بررین جانبررازان انقررالب اسررالمي و   

 بستگان شهدا

6/11/1664 

از کارافتاده  اسرا، مفقودین و جانبازان فرزندان شاهد،

 یز مشمول این قانون هستندن

22 1

4 

قررانون برقررراري حقرروق وظیفرره و   

مستمري نمایندگان مجلس شروراي  

اسالمي و عائله تحت تکفرل آنران در   

مقابررل حرروادث و سرروانح ناشرري از   

 هاي خطیر نمایندگيمسئولیت

29/4/1669 

مقرري ماهانه عائله تحرت تکفرل ایرن نماینردگان      -

 برابر با حقوق ثابت نماینده است
 عائله تحت تکفل این قانون عبارتند از: -

 زوجه دائمي نماینده تا زماني که شوهر نکرده باشد
 فرزندان و نوادگان ذکور
 فرزندان و نوادگان اناث

العضو کره قرادر بره    فرزندان و نوادگان علیل و ناقص

 انجام کار نباشند
 پدر و مادر به شرط آنکه تحت تکفل قانوني باشند

26 1

9 
 26/4/1669 به حق حضانتقانون مربوط 

عهده کسي قرار گیرد، پدر و مادر چنانچه حضانت به

یا شرخص دیگرري مرانع اجرراي حکرم شرود یرا از        

استرداد طفل امتناع ورزد، دادگاه صادرکننده حکرم  

کنرد  وي را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل مي

و درصورت مخالفت تا اجراي حکم به حبس محکوم 

 خواهد کرد

24 1

6 

هراي  قانون نحوه کمرک بره خرانواده   

مشمولیني که با اعزام مشمول قدرت 

 دهنداداره معاش خود را از دست مي
15/6/1666 

سراله  این قانون دولت را موظف کرده است ترا همره  

اعتبار الزم، برراي کمرک بره خرانواده تحرت تکفرل       

مشمولین نیازمند موضروع ایرن قرانون را در ردیرف     

ودجه کل کشرور ذیرل ردیرف    اي در الیحه بجداگانه

 کمیته امداد امام )ره( منظور کند

 19/0/1666 قانون ارتش جمهوري اسالمي ایران  29

در مشرراغل درمرراني و  اسررتخدام زنرران» (62) مرراده

مراده  ، «مرخصري برارداري  » (54)مراده  ، «بهداشتي

مشمول این قرانون اسرت   « بگیرانمستمري» (164)

 که عبارتند از:
ي که همسرر اختیرار نکررده و    همسر دائم درصورت -



 

 

 عنوان قانون رديف
تاريخ 

 تصويب
 توضيحات

 شاغل نیز نباشد.
سررال تمررام،  15اوالد ذکررور غیررر شرراغل تررا سررن  -

 سال تمام 26درصورت تحصیل حداکثر تا 
 اوالد اناث درصورت نداشتن همسر و شاغل نبودن -
 پدر و مادر تحت تکفل -
 برادر محجور یا بیمار تحت تکفل -
 سرال تمرام،   15برادر صغیر تحت تکفرل ترا سرن     -

 سال تمام 26درصورت تحصیل حداکثر تا 
 و ...
تبردیل  » (165)مراده  ، «خانواده شهدا» (160)ماده 

 «زنان نظامي شاغل به کارمند معادل خود

26  

قانون اعطاي مرخصي بردون حقروق   

مسررتخدمین رسررمي یررا ثابررت کرره  

موریت ثابت خارج از أهمسر آنان به م

 شوندکشور اعزام مي

15/5/1666 

وانند بدون محدودیت زماني ترا پایران   تاین افراد مي

مرردت مأموریررت مررذکور از مرخصرري برردون حقرروق 

 استفاده نمایند

20  

قانون معافیرت یرک نفرر از فرزنردان     

هاي شرهدا، معلرولین، اسررا،    خانواده

مفقوداالثرهرررا از خررردمت وظیفررره  

 عمومي

2/17/1666 

آنرران از ترراریخ  کرره پرردر یررا برررادر     نيمشررموال

ول یا اسیر یا مفقروداالثر  ید یا معلشه 15/17/1696

از انجرام خردمت    شده یا بشروند، یرک نفرر از آنران    

 وظیفه عمومي معاف خواهد بود

28  
قانون نحروه تعردیل نیرروي انسراني     

  هاي دولتيدستگاه
8/11/1666 

( این قانون، فرزندان و نوادگان انراث متروفي   5ماده )

توانند از حقوق وظیفه یا مستمري طبق مقرررات  مي

 نمایند استفاده

25  
قانون الزام تزریرق واکسرن ضردکزاز    

 براي بانوان قبل از ازدواج
15/2/1660 

منظور پیشگیري از تلفات ناشي از کرزاز نروزادان،   به

بانوان مکلفند قبل از عقد ازدواج نسبت به واکسرینه  

 کردن خود اقدام نمایند

67  

قانون مربوط بره خردمت پزشرکان و    

پیراپزشرررکان ) برررانوان متاهرررل و   

سررران و فرزنرردان شررهدا، اسرررا و هم

 مفقودین(

21/2/1660 

هل و همسرران و فرزنردان شرهدا، اسررا و     أبانوان مت

جنرگ و جانبرازان انقرالب اسرالمي و نیرز       مفقودین

مادراني کره سرپرسرتي یرا حضرانت فرزنرد خرود را       

تواننرد خردمت خرود را در هرر     دار هستند، ميعهده

 نقطه از کشور انجام دهند

61  
الت و وظررایف وزارت قررانون تشررکی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
12/6/1660 

تشویق و ترغیب افرراد خیرر و مؤسسرات خصوصري     

اقدامات حمایتي براي کودکان در سنین قبرل  جهت 

هرررا و افرررراد از دبسرررتان و سرررالمندان و خرررانواده

 و ...  سرپرستبي
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 . دوره سوم مجلس شوراي اسالمي9جدول 

 عنوان قانون رديف
خ تاري

 تصويب
 توضيحات

1  

قررانون الحرراق دولررت جمهرروري اسررالمي ایررران برره  

کنوانسیون وین راجع بره نماینردگي دول در روابرط    

 المللي جهانيهاي بینخود با سازمان

4/9/1660 

درصورت فروت یکري از اعضراي مأموریرت،      -

اعضاي خانواده او تا انقضاي مهلت مناسبي که 

اعطرا   براي ترک خاک دولت پذیرنده به آنهرا 

 السرابق از مزایرا و مصرونیت   شود، کمرافي مي

 برخوردارند

اي و تجاري خانواده کارمنردان  هاي حرفهفعالیت -

 اداري و فني اعضاي مأموریت

 و ... -

2  
قررانون مقررررات اسررتخدامي نهضررت سرروادآموزي    

 جمهوري اسالمي ایران
22/6/1660 

اولویت استخدام براي فرزنردان و همسرران    -

 داالثرها و اسراي جنگ تحمیليشهدا و مفقو

از جمله حقوق مزایاي مطرح در این قرانون   -

منرردي،حق همسررر و حررق اوالد، )حررق عائلرره

 هزینه ازدواج(

 و ... -

6  

قرررانون حقررروق والررردین بازنشسرررته و وظیفررره و   

بگیر شهدا و جانبرازان و مفقرودین انقرالب    مستمري

 اسالمي و جنگ تحمیلي

26/5/1660 

که از حقوق بازنشسرتگي،   این والدین مخیرند

وظیفه از کارافتادگي براساس قانون اسرتخدام  

کشوري برخوردار شروند یرا از حقروق مقررره     

براسرراس قررانون برقررراري حقرروق وظیفرره     

ازکارافتررادگي و وظیفرره عائلرره تحررت تکفررل  

 جانبازان و شهداي انقالب اسالمي ایران 

4  

 هراي قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد و خرانواده 

شهدا، جانبرازان ازکارافتراده، اسررا و مفقوداالثرهراي     

انقالب اسالمي و جنگ تحمیلي و همچنرین افررادي   

سال متناوب داوطلبانه ماه متوالي یا یک 5که حداقل 

 انددر جبهه خدمت نموده

27/17/1660 

اولویت استخدام رسمي یا غیررسرمي از برین   

مان افراد ذکر شده در این قانون با معرفي ساز

امررور اداري و اسررتخدامي کشررور و رعایررت   

مقررررات و ضرروابط اسررتخدامي و گزینشرري   

 مربوطه، استخدام نمایند

 10/12/1660 قانون مالیات تعاون ملي براي بازسازي  9

هاي هر شخص حقیقي و افراد تحرت  دارایي جمع

جا، مأخرذ محاسربه مالیرات    والیت و همسر او یک

انون قررار خواهرد   ( ایرن قر  6به نرخ مقرر در ماده )

 گرفت

6  

قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبرازان،  

شهدا، جانبازان از کار افتاده،  هاياسرا و افراد خانواده

اسرررا و مفقوداالثرهرراي انقررالب اسررالمي و جنررگ   

 تحمیلي

6/2/1668 

هایي که مشمول قانون کار باشند بایرد  کارگاه

رات کرار و  با معرفي واحدهاي کاریرابي یرا ادا  

امور اجتماعي و رعایت مقررات مربوطه نسبت 

به استخدام افراد مذکور در این قرانون اقردام   

 نمایند

 

 



 

 

 عنوان قانون رديف
خ تاري

 تصويب
 توضيحات

0  

قررانون ادامرره اسررتفاده خررانواده افرررادي کرره سرراکن 

هراي سرازماني بروده و شرهید، جانبراز، اسریر و       خانه

 اندمفقوداالثر شده

4/6/1668 

اجرایري   نامره تا زماني که کمیسیون مقرر در آیین

این قانون متناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز 

 هاي مذکورندبه ادامه سکونت در خانه

8  
قانون حمایت از آزادگان )اسرراي آزاد شرده( بعرد از    

 ورود به کشور
22/5/1668 

هراي  هایي که به نحوي خرانواده کلیه دستگاه

هرا و ضروابط خراص    نامهاسرا را بر طبق آیین

ند، موظفند پس از آزادي کردخود حمایت مي

سال کماکان به حمایت خود ادامه اسرا تا یک

 دهند

5  

انرداز ثابرت، حرق    قانون حقوق و مزایاي مستمر، پس

بیمه و بیمه درماني مشمولین قانون ارتش جمهوري 

 اسالمي ایران

11/11/1668 

سرال  پرسنلي کره برا داشرتن حرداقل بیسرت     

شوند به عائله تحرت تکفرل   خدمت اخراج مي

پنجم حقروق منردرج   آنان وجوهي معادل سه

 شود( قانون ارتش پرداخت مي194در ماده )

17  

قانون ایجاد تسهیالت الزم جهت صدور پروانه کسرب  

براي جانبازان، اسرراي آزاد شرده و خرانواده محتررم     

شررهدا و مفقررودین و اصررالح مرروادي از قررانون نظررام 

 صنفي

27/12/1668 

بت به صدور وزارت بازرگاني مکلف است نس -

پروانه کسب افراد ذیل که داراي کسب ملکري  

 اي است، اقدام نماید:یا اجاره

 جانبازان و اسراي آزاد شده

 آناي کرره فرزنررد ذکررور  سرپرسررت خررانواده

خانواده به شهادت رسیده یا مفقوداالثر شرده  

 باشند

یکرري از وابسررتگان درجرره یررک شررهید یررا    

مفقرروداالثري کرره متکفررل کمررک هزینرره     

 شان استهايدهخانوا

 و ... -

 15/2/1665 قانون حمایت از انقالب اسالمي مردم فلسطین  11

بنیاد شرهید و بنیراد مستضرعفان و جانبرازان     

هاي شهدا، جانبازان، انقالب اسالمي از خانواده

هراي اشرغالي دیگرر    اسرا و مفقودین سرزمین

شهدایي که از بقیه نقاط جهران در راه آزادي  

رسرند، در حرد تروان،    يفلسطین به شهادت م

 حمایت معنوي و مادي کنند

 17/0/1665 قانون بیمه بیکاري  12

( این قرانون  0افراد تحت تکفل موضوع ماده )

 عبارتند از:

 همسر )زن یا شوهر(

فرزندان انراث ازدواج نکررده و فاقرد حرفره و     

 شغل باشند

از هجرده   کمترر فرزندان ذکور که سرن آنران   

 صیل باشندسال تمام باشد یا درحال تح

سرال متجراوز    67پدر و مادر که سن پردر از  

باشد یا طبرق نظرر پزشرک معتمرد سرازمان      



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 عنوان قانون رديف
خ تاري

 تصويب
 توضيحات

تأمین اجتماعي ازکارافتاده کلري باشرند و در   

هر حال معاش آنان منحصراً توسط بیمه شده 

 تأمین شود

خواهر و برادر تحت تکفرل درصرورت داشرتن    

 شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور 

ري زوجین فقط یکري از آنران   درصورت بیکا-

محق به استفاده از افزایش مقرري به ازاي هر 

 یک از فرزندان خواهد بود

16  

قانون مشمول قوانیني که در مورد شرهدا و خرانواده   

گرردد بره اسررا و    معظم ایشان وضع گردیرد یرا مري   

 مفقوداالثرها و خانواده ایشان

26/17/1665 

ن و از تاریخ تصرویب ایرن قرانون کلیره قروانی     

مقرراتي که در مورد شرهدا و خرانواده معظرم    

ایشان وضع شده به اسرا )تا زمراني کره اسریر    

هراي آنران   باشرند( و مفقوداالثرهرا و خرانواده   

 شمول خواهد داشت

14  

قررانون اصررالح مرروادي از قررانون خرردمت پزشررکان و 

و الحاق مروادي بره    67/1/1660پیراپزشکان مصوب 

 آن

16/6/1607 

کننده از سرهمیه مطررح   تفادهبانوان متأهل اس -

شده در این قانون موظفند به هنگام ثبت نام، در 

نامه همسرر را بره   دوره تخصصي مربوطه، رضایت

 دانشگاه مربوطه تحویل دهند

ازدواج بررانوان مجرررد پررس از شررروع دوره   -

دستیاري، مانع انجام خدمات مورد تعهد آنهرا  

 در نقاط مقرر شده، در ماده فوق نخواهد بود

19  
( قرانون گذرنامره   18مراده ) « 1»قانون اصرالح بنرد   

 17/12/1691مصوب 
6/6/1607 

از  کمترر صدور اجازه خروج انفرادي اشرخاص  

هجده سال تمام و کساني که تحت والیت یرا  

قیمومیت هستند، با اجازه کتبي ولي یرا قریم   

آنان فقط در موارد ذکرر شرده در ایرن قرانون     

 امکانپذیر خواهد بود

 24/6/1607 ه سازمان آموزش و پرورشاساسنام  16
( راجرررع بررره کودکررران و 9( و )6( و )2مرررواد )

 آموزان استثنایي استدانش

 24/6/1607 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  10

کمرک هزینره   ( این قرانون راجرع بره    5ماده )

مندي و اوالد مستخدمین مشمول قانون عائله

 است استخدام کشوري

18  
اسرتخدامي سرپاه پاسرداران انقرالب     قانون مقرررات  

 اسالمي
24/0/1607 

کارگیري زنران  سپاه براي مشاغلي که مستلزم به -

کند تغییر محل خدمت باشد، آنان را استخدام مي

االمکرران تررابع شرررایط خرردمتي زنرران بایررد حترري

 همسران آنان باشد

موادي درباره خرانواده کارکنران و آمروزش     -

نیز در این قرانون  زنان استخدام شده در سپاه 

 شوددیده مي



 

 

 عنوان قانون رديف
خ تاري

 تصويب
 توضيحات

 21/8/1607 قانون اصالح موادي از قانون مدني  15

نکراح   -( 1741مراده ) ( ر تابعرت    580ماده )

 قبل از بلوغ ممنوع 

 شود( حذف مي1742ماده )

نکاح دختر باکره با اذن پدر یرا   (1746ماده )

 جد پدري 
 و ...

27  

 ( قرانون 2مراده ) « 1»تبصرره  « ب»قانون اصالح بند 

مقررات بازنشستگي و وظیفه قانون استخدام کشوري 

 مجلس شوراي اسالمي 16/12/1668مصوب 

11/17/1607 
، سرال سرابقه خردمت    27مستخدمین زن برا  

 شوندبازنشسته مي

 61/2/1601 قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام  21

حداکثر سن ورود بره خردمت و اسرتخدام برا     

 ابد:یرعایت موارد زیر افزایش مي

جانبررازان، آزادگرران و  افررراد خررانواده شررهدا،

مفقوداالثرها )همسر، فرزنردان، پردر و مرادر،    

 برادر و خواهر( تا میزان پنج سال

22  
( قانون استخدام 45قانون الحاق یک تبصره به ماده )

 کشوري
0/6/1601 

آن دسته از مسرتخدمین رسرمي کره همسرر     

آنرران در مشرراغل حسرراس دولترري در داخررل  

شتغال دارند بره تبعیرت از محرل کرار     کشور ا

سال از مرخصي  6توانند حداکثر تا همسر مي

 بدون حقوق استفاده نمایند

 

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 . دوره چهارم مجلس شوراي اسالمي2جدول 

 توضيحات تاريخ تصويب عنوان قانون رديف

1  
هاي فرهنگي، آموزشي و توافقنامه همکاري

علمي بین دولت جمهوري اسالمي ایرران و  

 جمهوري کنیادولت 
21/9/1601 

هراي زنران   تئهی( ر طرفین، مبادله  9ماده )

هررایي کرره توسررط  جهررت دیرردار از پرررو ه 

هاي زنان در هر یک از دو کشور انجرام  گروه

 شود را مورد تشویق قرار خواهند داد مي

 20/8/1601 سرپرستقانون تأمین زنان و کودکان بي  2

 ویکرم اجراي قسمتي از اصل بیست منظوربه

، زنان و جمهوري اسالمي ایرانقانون اساسي 

سرپرسرتي کره تحرت پوشررش    کودکران بري  

قررروانین حمرررایتي دیگرررري نیسرررتند، از   

منرد  هاي مقرر در ایرن قرانون بهرره   حمایت

 خواهند شد

6  
قانون اصرالح ایجراد تسرهیالت برراي ورود     

رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجي بره  

 عالي ها و مؤسسات آموزشدانشگاه
11/5/1601 

دانشررگاه آزاد اسررالمي نیررز  -«0»تبصــره 

 47هراي دولتري   موظف است مانند دانشگاه

شرردگان را از رزمنرردگان و درصررد پذیرفترره

جانبررازان، آزادگرران و فرزنرردان »ایثررارگران 

 بپذیرد « شاهد
فرزنردان شرهدا، مفقرودین،     ـ« 9»تبصره 

اسررا و همسررران آنهررا و فرزنرردان جانبررازان  

توانند برا معرفري بنیراد    ميدرصد  97باالي 

شهید انقالب اسالمي و ستاد آزادگان و بنیاد 

جانبازان و مستضعفان از مزایاي ایرن قرانون   

  کننداستفاده 

4  

هرا و  قانون معافیت پرسنل و خدمره ارگران  

هراي دریرایي از پرداخرت عروار      سازمان

قرانون وصرول برخري از    « 0»موضوع ماده 

مروارد  درآمدهاي دولتري و مصررف آن در   

 معین

5/12/1601 

همسررر و فرزنرردان ایررن قبیررل تبصــره ـ   

مأموران چنانچه همراه بودن آنان مورد تأیید 

تواننرد از  سازمان یا ارگان ذیربط باشرد، مري  

  کنندتسهیالت موضوع این قانون استفاده 

 5/12/1601 قانون صندوق رفاه دانشجویان  9
ررر اعطرراي وام ازدواج برره « 2»( بنررد 2مرراده )

 کنند  جویاني که ضمن تحصیل ازدواج ميدانش

6  
( و تبصرره  00( و )02قانون اصرالح مرواد )  

( قانون ترأمین اجتمراعي مصروب    06ماده )

 (06و الحاق دو تبصره به ماده ) 1694
26/12/1601 

سال تمام کرار   67کساني که  -«1»تبصره 

انررد، کرررده و حررق بیمرره پرداخررت کرررده  

نان سال و سن ز 97درصورتي که سن مردان

تواننررد تقاضرراي سررال تمررام باشررد، مرري 49

  کنندمستمري بازنشستگي 
در مرورد کارهراي سرخت و     -«0»تبصـره  

سال و  97آور درصورتي که سن مردان زیان

تواننرد  سرال تمرام باشرد، مري     49سن زنان 

  کنندتقاضاي مستمري بازنشستگي 



 

 

 توضيحات تاريخ تصويب عنوان قانون رديف

 2/6/1602 قانون تنظیم خانواده و جمعیت  0

ر قوانین براساس تعرداد  کلیه امتیازاتي که د

انرد،  بیني و وضع شرده پیش فرزندان یا عائله

در مورد فرزندان چهرارم و بعرد کره پرس از     

سررال از تصررویب ایررن قررانون متولررد   یررک

 شوند، قابل محاسبه و اعمال نخواهد بودمي

8  

قرانون  « 6»قانون استفساریه شمول تبصره 

اصالح قرانون ایجراد تسرهیالت برراي ورود     

و جهادگران داوطلب بسیجي بره   رزمندگان

عرالي بره    هرا و مؤسسرات آمروزش   دانشگاه

 فرزندان آزادگان

22/4/1602 

فرزندان شرهدا، مفقرودین و اسررا و    »عبارت 

مراده واحرده   « 6»در تبصره « همسران آنها

دسته از فرزندان آزادگان که قبرل   آنشامل 

اند و همسران یا حین اسارت پدر متولد شده

ل از اسرارت بره نکراح آنهرا     آزادگان کره قبر  

نرام آنهرا در آزمرون     درآمده و تا تاریخ ثبرت 

سراسري در قیرد نکراح آنهرا براقي باشرند،      

  شودمي

5  
قررانون اصررالح مرراده واحررده قررانون نحرروه  

واگذاري امراکن و میرادین و غرفره توزیرع     

 9/17/1698میوه مصوب 
0/6/1602 

ها با شرایط در واگذاري غرفه -«0»تبصره 

هراي شرهدا و   رزمندگان و خرانواده یکسان، 

 آزادگان و جانبازان و ... اولویت دارند

17  
قانون حالت اشرتغال مسرتخدمین شرهید،    

جانبرراز از کارافترراده و مفقرروداالثر انقررالب  

 اسالمي و جنگ تحمیلي
11/0/1602 

حقوق موضوع ایرن قرانون بره     -«0»تبصره 

آزاده یا جانباز از کارافتاده کلي و عائله شرهید  

( قانون برقرراري  0مفقوداالثر موضوع ماده ) یا

 حقوق وظیفره ازکارافترادگي و وظیفره عائلره    

تحررت تکفررل جانبررازان و شررهدا ... مصرروب   

پرداخرررت  آنو تبصرررره ذیرررل 29/11/1661

 خواهد شد 
ــره  چنانچرره وراث انرراث تحررت  -«9»تبص

تکفل شهید، شوهر اختیرار کررده و مطلقره    

د شهید شده و ضرورت طالق مورد تأیید بنیا

انقالب اسالمي باشد، از همان تاریخ طرالق،  

  شودميمجدداً حقوق آنها برقرار و پرداخت 
 و ...

11  
قررانون تخصرریص سررهمیه بررراي زنرران در  

هرراي تخصصرري پررذیرش دسررتیاري رشررته

 پزشکي
21/0/1602 

وزارت بهداشت، درمران و آمروزش پزشرکي    

درصرد از سرهمیه    29موظف است حرداقل  

هرراي جراحرري شررتهپررذیرش دسررتیاري در ر

اعصاب، ارولو ي، ارتوپدي، گروش و حلرق و   

بینرري، چشررم، رادیولررو ي و روانپزشررکي و  

درصرد سرهمیه    97درصورت وجود داوطلب 

هراي  جراحي عمومي داخلي و قلب به خرانم 

پزشررک قبررول شررده در گررزینش کتبرري    

 دستیاري اختصاص دهد
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 توضيحات تاريخ تصويب عنوان قانون رديف

12  
قانون استخدامي کارکنان مجلرس شروراي   

 اسالمي
6/5/1602 

برره مسررتخدمین زن شرراغل و   -(16اده )مرر

بگیر مشمول ایرن قرانون   بازنشسته و وظیفه

که همسر آنان قادر به کار نبوده و خرود بره   

 هسررتندتنهررایي متکفررل مخررارج فرزنرردان  

مندي موضوع بنرد  مزایاي کمک هزینه عائله

( قانون نظام هماهنگ پرداخت 5ماده )« 1»

 خواهد شد

 10/5/1602 ريقانون رسیدگي به تخلفات ادا  16

عبارتنرد   ترتیببهتنبیهات اداري  - (5ماده )

 از:
( بازخرید خدمت درصورت داشرتن کمترر از   ح

سررال سررابقه خرردمت دولترري، در مررورد    27

سررال سررابقه  29مسررتخدمین زن و کمتررر از 

خدمت دولتي در مرورد مسرتخدمین مررد برا     

روز حقوق مبنراي مربوطره    49تا  67پرداخت 

 تئر هیبره تشرخیص    در قبال هر سال خدمت

   رأي کنندهصادر
 27ط( بازنشستگي درصورت داشرتن بریش از   

سال سابقه خدمت دولتري برراي مسرتخدمین    

سال سرابقه خردمت دولتري     29زن و بیش از 

براي مستخدمین مرد براساس سنوات خردمت  

   دولتي با تقلیل یک یا دو گروه

14  
قانون اساسرنامه سرازمان ترأمین خردمات     

روهراي مسرلح جمهروري    درماني پرسنل نی

 اسالمي ایران
6/11/1602 

عائلرره تحررت تکفررل در ایررن     -( 6مرراده )

اساسنامه عبارتند از: همسر، فرزندان و پدر و 

مادر تحت تکفل کره از هرین نروع خردمات     

 مند نباشند درماني دیگري بهره
 و ...

19  
قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسرالمي  

 ایران به کنوانسیون حقوق کودک
11/12/1602 

 94مشتمل بر یک مقدمه و این کنوانسیون 

مرراده برره تصررویب و اجررازه الحرراق دولررت   

شرود،  داده مي آنبه  جمهوري اسالمي ایران

در هر مرورد و هرر    آنمشروط بر آنکه مفاد 

زمان در تعار  با قوانین داخلري و مروازین   

اسالمي باشد یا قرار گیررد، از طررف دولرت    

 الرعایه نباشد زمال جمهوري اسالمي ایران

16  

قانون اصالح ایجاد « 6»قانون اصالح تبصره 

تسهیالت براي ورود رزمندگان و جهادگران 

ها و مؤسسرات  داوطلب بسیجي به دانشگاه

 11/5/1601عالي مصوب  آموزش

12/9/1606 

فرزندان شهدا، مفقودان، اسرا و جانبازان براالي  

 توانند برا معرفري  درصد و همسران آنها مي 97

بنیاد شهید انقالب اسالمي و سرتاد آزادگران و   

بنیرراد جانبررازان و مستضررعفان از مزایرراي ایررن 

 قانون استفاده نمایند



 

 

 توضيحات تاريخ تصويب عنوان قانون رديف

10  
قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلرق  

 به دولت به ایثارگران و کارگران
15/9/1606 

ایثررارگران مشررمول ایررن قررانون عبارتنررد از: 

 اسرا و ... خانواده معظم شهدا، مفقوداالثرها و

 11/8/1606 قانون بیمه همگاني خدمات درماني کشور  18

خرانواده   :شرده تبعري  بیمه -1( تعاریف1ماده )

شررخص یررا اشخاصرري هسررتند کرره برره تبررع   

سرپرستي و کفالت بیمه شده اصلي از مزایراي  

 توانند استفاده نمایندمقرر در این قانون مي
 شرود مري . افراد نیازمند: به افرادي اطالق 2

ه به لحراظ شررایط اقتصرادي، اجتمراعي،     ک

جسمي و رواني توانایي اداره زندگي خرود و  

 خانواده تحت تکفل خود را ندارند

15  
قانون الحاق پرنج  « 9»قانون اصالح تبصره 

تبصرره برره قرانون شرررایط انتخراب قضررات    

 1666دادگستري مصوب 
6/2/1604 

توانرد  رئیس قوه قضائیه مري  -« 1»تبصره 

واجرد شررایط انتخراب قضرات     بانواني را که 

دادگستري هستند، برا پایره قضرایي جهرت     

هراي مشراورت دیروان عردالت     تصدي پست

هرراي مرردني خرراص، قاضرري  اداري، دادگرراه

تحقیق و دفاتر مطالعرات حقروقي و تردوین    

قوانین دادگستري و اداره سرپرستي صغار و 

مستشاري اداره حقوقي و سایر اداراتري کره   

 ، استخدام نمایدداراي پست قضایي هستند

27  
قررانون تسررهیالت اسررتخدامي و اجتمرراعي 

 جانبازان انقالب اسالمي
0/4/1604 

آن دسررته از جانبررازان انقررالب  -(19مرراده )

اسالمي که بنا به تشخیص کمیته تخصصري  

متشکل از نماینردگان بنیراد شرهید انقرالب     

دلیل ضرایعات ناشري از جانبرازي    اسالمي به

شرده و   محسروب « شرهید »کننرد،  فوت مي

خانواده و افراد تحت تکفل آنان طبق ضوابط 

مورد عمل در بنیاد شرهید انقرالب اسرالمي    

 گیردتحت پوشش بنیاد مزبور قرار مي

21  

قررانون معافیررت مالیرراتي کلیرره مؤسسررات  

خصوصي شاغل در امور مربوط به حمایرت  

و توانبخشي معلروالن و ارائره خردمات بره     

مانرردگان ذهنرري و همچنررین انجررام  عقررب

 ها و مهدهاي کودکروزيدمات در شبانهخ

21/4/1604 

کلیه مؤسسات خصوصي که با مجوز سازمان 

بهزیستي کشور امرور مربروط بره حمایرت و     

توانبخشرري معلرروالن و ارائرره خرردمات برره   

مانرردگان ذهنرري و انجررام خرردمات در عقررب

هررا نگهررداري روزيمراکررز روزانرره و شرربانه 

هرده  عسرپرست را بره معلوالن و کودکان بي

دارند و همچنین مهدهاي کودک از پرداخت 

 مالیات بردرآمد معاف هستند

 1/9/1604 قانون استخدامي وزارت اطالعات  22

 -«ن» -شرایط ورود به خردمت  -بخش دوم

نداشررتن همسررر خررارجي یررا همسررري کرره 

 تابعیت ایراني او اکتسابي باشد
 و ...
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 توضيحات تاريخ تصويب عنوان قانون رديف

26  
قانون مقررات استخدامي نیروهاي انتظامي 

 المي ایرانجمهوري اس
26/6/1604 

توانرد صررفاً   نیروي انتظامي مي -(27ماده )

کرارگیري  براي انجام مشاغلي که مستلزم به

 صرورت بهزنان باشد نسبت به استخدام آنان 

کارمند اقدام نماید. نقل و انتقاالت زنان باید 

االمکان تابع شرایط خردمتي همسرران   حتي

 آنان باشد
 و ...

24  
وام مسررکن برره   قررانون ضرروابط پرداخررت 

آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا )موضوع 

 «(92»تبصره 
26/6/1604 

پرداخررت وام مسررکن آزادگرران، جانبررازان و 

قرانون  « 92»خانواده شهدا موضروع تبصرره   

برردون رعایررت الگرروي  1604بودجرره سررال 

 مصرف مسکن قابل پرداخت خواهد بود

29  
مراده  « 1»قانون الحاق یک تبصره بره بنرد   

 انون تأمین اجتماعي( ق81)
26/6/1604 

شرردگان مترروفي کرره شرروهر همسررران بیمرره

اند )عقد دائرم( درصرورت فروت    اختیار کرده

شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعي مجدداً به 

 آنها مستمري پرداخت خواهد شد

26  
هراي  قانون اولویت در اسرتفاده از معافیرت  

تعهد خدمت، اجازه کار و تحصیل ایثارگران 

 و پیراپزشکيگروه پزشکي 
10/8/1604 

ایثرررارگران شرررامل: جانبرررازان، آزادگررران،  

مراه سرابقه خردمت     6رزمندگان با حرداقل  

داوطلبانه در جبهه، همسر و فرزندان شرهدا،  

اسرررا و مفقررودان انقررالب اسررالمي و جنررگ 

تحمیلي و جانبازان از کار افتاده کلي کره در  

 این قانون در اولویت قرار خواهند داشت

20  
ویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از قانون تر

 مادران در دوران شیردهي
20/12/1604 

 هاتوزیع شیر خشک از طریق داروخانه -
( فرزند براي مرادراني  6مرخصي زایمان تا سه ) -

هراي  دهنرد در بخرش  که فرزند خود را شیر مي

 ( ماه است4دولتي و غیردولتي چهار )
تسررهیالت مناسررب بررراي تغذیرره  ایجرراد  -

خوارگان و شیر مادر در جوار محل کرار  شیر

 کارکنان زن
 و ...

28  
قررانون مربرروط برره خرردمت پزشررکان و     

 پیراپزشکان
26/2/1609 

همسران و فرزندان شهدا، آزادگان، مفقودان 

جنگ تحمیلري، یرک نفرر بررادر یرا خرواهر       

شهید یا مفقود، برادران و خواهران دو شهید 

سرالمي  یا باالتر، آزادگان، جانبازان انقرالب ا 

درصد و نیز مادراني کره حضرانت    29باالي 

عهرده دارنرد و ترک فرزنرد     فرزند خود را بره 

خانواده از خدمات موضوع این قرانون معراف   

 هستند
 و ...



 

 

 توضيحات تاريخ تصويب عنوان قانون رديف

25  
قررانون پرداخررت پرراداش پایرران خرردمت و  

هاي ضرروري بره کارکنران    بخشي از هزینه

 دولت
20/2/1609 

درصررورت فرروت  -«2»( تبصررره 1مرراده ) -

پاداش موضوع این ماده بره وراث  مستخدم، 

 گیردقانوني مستخدم متوفي، تعلق مي
 و ... -

67  
قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهاي 

 اسالمي کشور و انتخاب شهرداران
26/6/1609 

( وظررایف و اختیررارات شرروراي   68مرراده )

 اسالمي روستا عبارت است از:
رساني و امداد در مواقرع بحرانري و   ز( کمک

ي ماننررد جنررگ و وقرروع حرروادث  اضررطرار

غیرمترقبرره و نیررز کمررک برره مسررتمندان و 

سرپرسررت بررا اسررتفاده از هرراي برريخررانواده

 هاي محليخودیاري

61  
کترراب پررنجم قررانون مجررازات اسررالمي    

 هاي بازدارنده()تعزیرات و مجازات
6/6/1609 

تعررر  یررا مزاحمررت بررراي   -( 615مرراده )

 اطفال یا زنان
یررت و آزار زن ضرررب یررا اذ  -( 622مرراده )

 حامله و سقط جنین وي
دادن ادویه یا وسرایل دیگرري    -(626ماده )

 که موجب سقط جنین زن شود
 و ...
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 توضيحات تاريخ تصويب و لوايح مصوب هاطرح

1  
( قررانون نظررام هماهنررگ 5قررانون اصررالح مرراده )

 پرداخت کارکنان دولت
18/0/1609 

به مستخدمان یراد شرده،    -ماده واحده الف

همچنین مستخدمان متوفي که فرزند آنان 

معلول بوده و قادر به کرار نباشرند، کمرک    

بینري  هزینه اوالد بدون لحاظ شرایط پریش 

 شده، قابل پرداخت است
ـ « 1»تبصره  مسرتخدمان زن شراغل و    ـ

بگیر مشمول این قرانون  بازنشسته و وظیفه

شرند یرا همسرر آنران     همسرر نبا  که داراي

معلول و ازکارافتاده باشد و خود به تنهرایي  

متکفل مخارج فرزنردان هسرتند، از کمرک    

 شوندمند ميمندي بهرههزینه عائله
 و ...

 67/8/1609 قانون افزایش مستمري والدین شهدا  2

دولت موظف شده است، مستمري والردین  

یک شهید تحت پوشش بنیاد شهید انقالب 

معرررادل  1/0/1609تررراریخ  اسرررالمي را از

حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کنرد  

 (1609)با توجه به قانون بودجه 

6  

قررانون الحرراق یررک تبصررره برره قررانون اسررتخدام  

شهدا، جانبرازان   هايجانبازان، اسرا و افراد خانواده

از کار افتاده، اسرا و مفقوداالثرهاي انقالب اسالمي 

 5که حرداقل  و جنگ تحمیلي و همچنین افرادي 

ماه متوالي یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه 

 0/17/1660اند مصوب خدمت کرده

21/5/1609 

هرگونه دریافتي مشرمولین ایرن قرانون برا     

 رعایت شرایط ذیل بالمانع است
دریافت حقوق از بابت استخدام )رسمي یرا  

غیررسررمي(، حقرروق بازنشسررتگي، وظیفرره 

و ازدواج مستمري )به سبب قرانون دیگرر(   

همسررران شررهدا موجررب قطررع حقرروق و   

 هاي موضوع تبصره نخواهد بوددریافتي

4  
نامره  ( آیرین 42قانون الحاق یک تبصره بره مراده )  

 داخلي مجلس شوراي اسالمي
28/5/1609 

کمیسیوني جهرت رسریدگي بره     ـ  تبصره

مسائل مربوط به زنران، جوانران و خرانواده    

ن و تحت عنوان کمیسیون امور زنان، جوانا

هرراي فرروق اضررافه خررانواده برره کمیسرریون

 شودمي

9  
قانون الحاق یک تبصره به قانون راجع به خردمت  

 وقت بانواننیمه
17/2/1606 

درصورت تقاضاي بانوان کارمنرد رسرمي و   

ثابررت و موافقررت برراالترین مقررام مسررئول،  

وقت، ساعات خردمت  جاي نیمهتوانند بهمي

ر آنان را بره سره چهرارم سراعات کرار مقرر      

 تقلیل دهند

6  
اي هاي فنري و حرفره  قانون الزام فراگیري آموزش

 براي اشتغال به کار
21/6/1606 

ــره  سررازمان آمرروزش فنرري و   -«2»تبص

اي کشور موظف اسرت برا اسرتفاده از    حرفه
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 توضيحات تاريخ تصويب و لوايح مصوب هاطرح

منظرور رفرع مشرکالت    امکانات موجرود بره  

احتمالي زنان جویاي کرار در کلیره مراکرز    

 هررا متناسررب بررا هررا و شهرسررتان اسررتان

هاي شرغلي زمینره آمروزش فنري و     فرصت

 اي بانوان را فراهم نمایدحرفه

0  

قانون اصالح قانون پرداخت کمک هزینه مسکن و 

کمک هزینه تحصیلي به فرزنردان مرأموران ثابرت    

نیروهررراي مسرررلح جمهررروري اسرررالمي ایرررران، 

هراي دولتري در   ها، مؤسسرات و شررکت  وزارتخانه

 خارج از کشور

18/4/1606 

در کشور متوقرف فیره مدرسره     درصورتي که

ایراني وجود نداشته باشرد، هزینره تحصریلي    

)شامل شهریه و بهاي کتراب( فرزنردان ایرن    

مأموران که به مأموریت ثابت خارج از کشرور  

شوند، در مدت تحصیل، حداکثر ترا  اعزام مي

پایان تحصیالت دوره دبیرستان یا معادل آن، 

اخت هاي مربوط پرداز محل اعتبارات دستگاه

 شودمي

8  
( قرانون  1782قانون الحاق یک تبصرره بره مراده )   

 مدني درخصوص مهریه
8/9/1606 

 مهریه به نرخ روز

5  
قانون واگذاري قیمومیت محجوران تحت پوشرش  

سازمان بهزیستي کشور به سازمان مذکور تا زمان 

 تعیین قیم توسط دادگاه صالح
8/9/1606 

در کلیرره مررواردي کرره سررازمان بهزیسررتي 

شرود  ر متکفل امور فرد محجوري مري کشو

که محتاج نصب قریم باشرد، مکلرف اسرت     

جهت نصب قیم موضوع را به مراجع قضایي 

 مربوطه اعالم نماید

17  
موجرود بره    هايهقانون اختصاص تعدادي از دادگا

ویکم قانون اساسري  هاي موضوع اصل بیستدادگاه

 )دادگاه خانواده(
15/9/1606 

اسرت، ظررف    رئیس قوه قضرائیه مکلرف   ـ

هرراي قضررایي  مرردت سرره مرراه در حرروزه  

ها به تناسب جمعیرت آن حروزه   شهرستان

هراي  حداقل یرک شرعبه از شرعب دادگراه    

عمومي را براي رسیدگي به دعاوي خانواده 

 اختصاص دهد

11  
( قانون تأمین 06قانون الحاق یک تبصره به ماده )

 1694اجتماعي مصوب 
5/0/1606 

ل سابقه کرار  ( سا27زنان کارگر با داشتن )

( سال سن بره شررط پرداخرت حرق     42و )

توانند بازنشسته ( روز حقوق مي27بیمه با )

 شوند

 14/8/1606 ( قانون مدني1106قانون اصالح ماده )  12
انحطاط اخالقي پدر یا مادري کره  در مورد 

 طفل تحت حضانت اوست

16  
قانون تعیرین مردت اعتبرار گرواهي عردم امکران       

 سازش
28/8/1606 

ادره از مراجع قضایي درخصروص  گواهي ص

عدم امکان سازش بین زن و شوهر، چنانچه 

ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ بره دفترر   

ثبت طالق تسلیم نشرود، از اعتبرار سراقط    

 خواهد بود
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 توضيحات تاريخ تصويب و لوايح مصوب هاطرح

14  
قانون اصالح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و 

 هاي ضروري به کارکنان دولتبخشي از هزینه
67/5/1606 

ازدواج، در مورد ازدواج دائم  کمک هزینه -

مستخدم شاغل یا فرزند وي فقط یرک برار   

 حسب مورد
کمک هزینه در مورد فوت مستخدم شاغل،  -

 بازنشسته و افراد تحت تکفل وي

19  

قانون استخدام جانبازان، « 1»قانون اصالح تبصره 

شرهدا، جانبرازان از کرار     هراي اسرا و افراد خانواده

ثرهراي انقرالب اسرالمي و    افتاده، اسررا و مفقوداال 

 5جنگ تحمیلي و همچنین افررادي کره حرداقل    

ماه متوالي یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه 

 1606اند مصوب خدمت نموده

6/17/1606 

منظرررور از خرررانواده شرررهدا، جانبرررازان از 

کارافترراده، اسرررا و مفقوداالثرهرراي انقررالب 

اسررالمي و جنررگ تحمیلرري، از لحرراظ ایررن 

)فرزند، همسرر، پردر، مرادر، بررادر و     قانون 

ترتیرب از مزایراي ایرن    خواهر آنان( که بره 

 قانون استفاده خواهند کرد 

16  
قانون تأمین اعتبرار احرداث، تکمیرل، توسرعه و     

 تجهیز اماکن ورزشي
20/12/1606 

درآمد حاصرله از محرل فرروش سریگار بره      

 موارد ذیل اختصاص یابد:
هاي لیت( براي فعا%9/2دو و نیم درصد ) -

 ورزشي بانوان، )جاري(
( برررراي توسرررعه  %12دوازده درصرررد ) -

 فضاهاي ورزشي بانوان، )عمراني( 

10  
قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از 

و مؤسسات آموزش  هاسهمیه ایثارگران در دانشگاه

 عالي کشور
5/2/1600 

هررا و ( ظرفیررت دانشررگاه%9پررنج درصررد )

برره فرزنرردان و  مؤسسررات آمرروزش عررالي 

( و %97همسران شهدا و جانبرازان براالي )  

سال بره براال    4همسران آزادگان با سنوات 

 یابداختصاص مي

 67/2/1600 قانون اصالح قانون فصل سوم قانون گذرنامه  18

سرال   18براي تمرام فرزنردان ذکرور کمترر از     

مشمولین ایرن مراده و فرزنردان انراث آنران ترا       

ه همررراه دارنررده هنگررام ازدواج درصررورتي کرر 

 شودگذرنامه باشند، گذرنامه سیاسي صادر مي

 6/6/1600 قانون اساسنامه بنیاد شهید انقالب اسالمي  15

فصل دوم ر اهرداف و وظرایف ر در قبرال        

 هاي شاهدخانواده
ترالش در جهرت    -امور معیشرتي و رفراهي  

خوداتکایي اقتصرادي و ترأمین اجتمراعي و    

 هاي شاهدرفاهي خانواده

27  
( قررانون 6ن الحرراق یررک تبصررره برره مرراده ) قررانو

 مطبوعات
29/9/1600 

استفاده ابزاري از افراد )اعرم از زن و مررد(   

در تصاویر و محتوي، تحقیرر و تروهین بره    

جررنس زن، تبلیررر تشررریفات و تجمررالت   

 نامشروع و غیرقانوني

 11/6/1600 عالي اشتغالقانون تشکیل شوراي   21
زیرر  ترکیب شوراي عالي اشتغال بره شررح   

 است:
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 توضيحات تاريخ تصويب و لوايح مصوب هاطرح

مشاور رئیس جمهور در امور زنران   -« 16»

 عنوان ناظربدون حق رأي به
شروراي عرالي اشرتغال انجرام     ( ـ  9ماده )

 دار خواهد بود:وظایف زیر را عهده
ریزي و تعیین راهکارهاي عملي براي برنامه

رشد و توسعه اشتغال در روستاها، شهرهاي 

هاي خاص )معلولین ر  کوچک و براي گروه

 ان و جوانان( با رعایت مقررات مربوطهزن
 و ...

22  
قانون اصالح قانون معافیرت یرک نفرر از فرزنردان     

هاي شهدا، معلوالن، اسرا، مفقوداالثرهرا از  خانواده

 1666خدمت نظام وظیفه عمومي مصوب 
12/0/1600 

مشموالني که پدر یا مادر یا فرزند یرا بررادر یرا    

قررالب خررواهر آنرران در راه برره ثمررر رسرریدن ان

اسالمي و استمرار آن، شهید یا جانباز یرا اسریر   

یا مفقوداالثر شده یا بشوند و مراتب مورد تأییرد  

هاي ذیل نهادهاي ذیربط باشد، با رعایت تبصره

این ماده واحده از انجام خردمت نظرام وظیفره    

 عمومي معاف دائم خواهند بود

26  
قانون انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشرکي  

 زین شرع مقدسبا موا
27/8/1600 

( قررانون تشررکیل وزارت  6در اجررراي مرراده ) 

بهداشررت، درمرران و آمرروزش پزشررکي مصرروب 

، ایرررن وزارتخانررره موظرررف اسرررت 5/0/1664

منظررور انطبرراق امررور درمرراني، بهداشررتي و برره

آموزش پزشکي با موازین شرع مقردس اسرالم،   

نامره  ریزي و تدوین آیرین سیاستگذاري و برنامه

علمي نمودن انطباق امور مرذکور  اجرایي جهت 

 با موازین شرع مقدس را به انجام رساند

24  
( قانون مقررات اسرتخدامي  27قانون اصالح ماده )

نیروي انتظامي جمهروري اسرالمي ایرران مصروب     

 و تبصره آن 20/4/1604
4/5/1600 

( قرانون اساسرنامه سرازمان    0ماده ) -«1»

تأمین خردمات درمراني پرسرنل نیروهراي     

مهوري اسالمي ایران به شرح زیرر  مسلح ج

 شود:اصالح مي
فرزندان ذکور غیرشاغل تا سرن  » -( 7ماده )

سال تمام درصورتي که مشرغول تحصریل    27

سال تمرام   29باشند تا پایان تحصیل حداکثر 

و فرزندان اناث تحرت تکفرل چنانچره شروهر     

توانند زیر پوشرش  نداشته و شاغل نباشند مي

 «ندگیر درماني سازمان قرار

29  

قانون اصالح قوانین ارتش جمهوري اسالمي ایران، 

سپاه پاسداران انقالب اسالمي و اساسنامه سازمان 

درمراني پرسرنل نیروهراي مسرلح      خردمات تأمین 

 جمهوري اسالمي ایران

29/5/1600 

توانرد زنران را برا حفرظ     نیروي انتظامي مي

مرروازین اسررالمي در مشرراغل مررورد نیرراز   

ي یررا کارمنررد صررورت پرسررنل انتظررام برره

 استخدام نماید



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

ف
دي

ر
 

 توضيحات تاريخ تصويب و لوايح مصوب هاطرح

26  
قرانون موافقتنامره معاضرردت قضرایي برین دولررت     

جمهرروري اسررالمي ایررران و دولررت جمهرروري     

 آذربایجان
27/5/1608 

 عقد نکاح -( 24ماده )
. هریک از اتباع طرفین از حیرث شررایط   1

عقد نکاح، تابع قرانون دولرت متبروع خرود     

 خواهند بود
اقعره  . تشریفات قانوني راجرع بره ثبرت و   2

جرا  ازدواج تابع قانون محلي است که در آن

 شودتنظیم مي
 و ...

20  
قانون موافقتنامه برین دولرت جمهروري اسرالمي     

ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در 

 هاي مدني و جزایيپرونده
27/5/1608 

 عقد نکاح -( 26ماده )
. شرررایط عقررد نکرراح بررراي هرکرردام از   1

نند، توسط قوانین کاشخاصي که ازدواج مي
 شود کشور متبوع خود تعیین مي

. تشریفات قانوني عقد نکاح توسط قوانین 2
طرف متعاهدي که این تشریفات در خراک  

 شودگیرد، تعیین ميآن صورت مي
 و ...

28  
قانون تعمیم قوانین مربوط به همسران و فرزنردان  

 آزادگان
21/17/1608 

 به موجب این قانون همسرراني کره بعرد از   

انرد یرا ازدواج   اسارت برا آزاده ازدواج کررده  

کنند و فرزندان متولد شده آنان بعرد از  مي

اسارت، نیز مشمول مزایا و تسهیالت مقررر  

در قوانین و مقررات مربوطه به همسرران و  

 فرزندان آزادگان خواهند بود

 28/1/1605 عمومي و انقالب هايهقانون آیین دادرسي دادگا  25

ر دعراوي مردني )حقروقي(    د ( ر 267ماده )

تعداد و جنسریت گرواه، همچنرین ترکیرب     

 گواهان با سوگند ذکر شده است
 و ...

67  
اي از مقررات مربروط بره حقروق    قانون اصالح پاره

هررا و سررایر بازنشسررتگي، بررانوان شرراغل، خررانواده

 کارکنان
 

 اصالح مواد راجع به:
حقوق بازنشستگي یرا حقروق وظیفره یرا      -

 خدمت مستمري یا بازخرید

 مندي کارکنان دولت کمک هزینه عائله -
 و ...

 4/6/1605 ( قانون مدني1184قانون اصالح ماده )  61

هرگاه ولي قهري طفل، رعایت غبطره صرغیر را   

نکند و مرتکب اقداماتي شود که موجرب ضررر   

مولي علیه شود، به تقاضاي یکري از اقرارب وي   

یا به درخواست رئریس حروزه قضرایي پرس از     

دادگاه، ولي مذکور را عزل و از تصرف در اثبات، 

اموال صغیر منع و براي اداره امرور مرالي طفرل    

 کندعنوان قیم تعیین ميفرد صالحي را به



 

 

 . دوره ششم مجلس شوراي اسالمي6جدول 
ف

ردي
 

 توضيحات تصويبتاريخ  عنوان قانون

1 1 
و تبصره آن به قانون نقرل   (0)قانون الحاق ماده 

 ي قضاتاو انتقال دوره
17/12/1605 

در این قانون، بانوان متأهل دارنده پایه قضایي 

توانند در محل اقامت دائمري همسرانشران   مي

 به خدمت اشتغال یابند

2 2 
قانون اعرزام دانشرجو بره     (6)قانون اصالح ماده 

 1664خارج از کشور مصوب 
10/12/1605 

شرط تأهل که در قانون، مانع اعزام دخترران بره   

، حذف شرد. در قرانون جدیرد    بودور خارج از کش

اعزام به اسرتناد قرانون گذرنامره و رعایرت مراده      

 شودآن انجام مي (18)

6 6 
ها به پرداخت تسهیالت به وراث قانون الزام بانک

 جانبازان و آزادگان متوفي
22/1/1687 

در این قانون نظرام برانکي ملرزم شرده اسرت      

تسرررهیالت برررانکي جانبرررازان و آزادگررران را 

ت فوت آنها، به همسرانشان یا بره قریم   درصور

 قانوني فرزندان اعطا کند

4 4 

قانون استفساریه قانون الحراق یرک تبصرره بره     

قانون استخدام جانبازان، اسررا و افرراد خرانواده    

شررررهدا، جانبررررازان از کارافترررراده، اسرررررا و  

مفقوداالثرهاي انقالب اسالمي و جنگ تحمیلري  

تروالي یرا   مراه م  5و همچنین افرادي که حداقل 

یک سال متنراوب داوطلبانره در جبهره خردمت     

 (0/5/1609اند )مصوب کرده

25/1/1687 

سؤال این است که آیا همسران شرهدایي کره   

نظرر، مبرادرت بره     قبل از تصویب قانون مورد

شروند یرا   اند، شامل این قانون ميازدواج کرده

 ؟خیر
پاسخ این است که بله، مشمول مزایراي مقررر   

 شوندمي

9 9 
قرانون نظرام هماهنرگ     (5)انون اصرالح مراده   ق

 پرداخت کارکنان دولت
25/1/1687 

در ایرررن قرررانون، مسرررتخدمان زن شررراغل،  

بگیرر کره متکفرل مخرارج     بازنشسته و وظیفه

از کمررک هزینرره   ،دنفرزنرردان خررود هسررت  

درصورت ازدواج  ،شوندمند ميمندي بهرهعائله

مجدد زن، اگر دادگاه حکم حضانت را به مادر 

د، درخصرروص فرزنرردان کمررک هزینرره  بدهرر

 مندي دریافت خواهد کردعائله

6 6 
قانون استخدامي وزارت  (98)قانون اصالح ماده 

 اطالعات و الحاق دو تبصره به آن
25/1/1687 

سال سرن   49در این قانون مستخدمان زن با 

 شوندسال سابقه خدمت بازنشسته مي 27یا 

 67/6/1687 ن شاهدتسهیالت استخدامي ویژه فرزنداقانون  0 0

در این قانون، مراکز متعددي که به نحروي از  

کننرد، ملرزم   بودجه عمومي دولت استفاده مي

اند که نسبت به استخدام فرزندان شراهد  شده

 که بیکار و واجد شرایط هستند، اقدام کنند

8 8 
قررانون پررذیرش اصررالحیه کنوانسرریون حقرروق  

 کودک
15/4/1687 

ن اجرازه داده  به دولت جمهوري اسرالمي ایررا  

را  شود اصالحیه کنوانسیون حقوق کرودک مي

 بپذیرد و اسناد آن را تسلیم نماید

5 5 
الیحه تصرویب کنوانسریون ممنوعیرت و اقردام     

فوري براي محو بردترین اشرکال کرار کرودک و     

 آننامه مکمل توصیه
26/8/1687 

اشخاصي که کودکان را به کارهاي موضروع   -

، مشرررمول ( کنوانسررریون بگمارنرررد6مررراده )

باشند و ( قانون کار مي102هاي ماده )مجازات



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

ف
ردي

 
 توضيحات تصويبتاريخ  عنوان قانون

طرور  کار آنها توسط دستگاه ذیرربط بره   پروانه

 موقت لغو خواهد شد

17 1

7 
 8/12/1687 قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت

منردي و اوالد  کمک هزینه عائله ـ  «9»تبصره 

 براي بازنشستگان کشوري و لشکري

 قانون تنظیم (26)ماده 

ازمان بهزیستي کشرور موظرف اسرت پرس از     س

هاي کارشناسي براي متقاضریان فعالیرت   بررسي

 در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید: 

 تأسیس مهدهاي کودک  .1

روزي کودکران  تأسیس مراکرز نگهرداري شربانه    .2

 سرپرست و خیاباني  بي

 تأسیس خانه سالمت دختران و زنان  .6

تبصرره  ر   1687سال در قانون بودجه( 58)ماده 

معافیت زنران از پرداخرت نریم    » ه» بند «62» 

 عشر مالیات بر مهریه لحاظ شده است

11 1

1 

قرانون   (6)بره مراده    «6»قانون الحراق تبصرره   

ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مرادران در  

 دوران شیردهي
28/12/1687 

در این قانون مرخصي زایمان براي وضع حمل 

ه و براي سه قلرو و بیشرتر یرک    دوقلو، پنج ما

سرررال مرخصررري برررا اسرررتفاده از حقررروق و 

 تعیین شده است ههاي مربوطالعادهفوق

12 1

2 

قانون مدني موضروع   (1741)قانون اصالح ماده 

قانون اصالح مروادي از قرانون مردني     (24)ماده 

 1607مصوب 
1/4/1681 

سرال   سریزده در این قانون در عقد نکاح سرن  

سال برراي پسرر در نظرر     پانزدهبراي دختر و 

گرفته شده است. قبل از این سن، اجازه ولري  

به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگراه  

 صالح معتبر است

16 1

6 
( قرانون  1167قانون الحاق یک تبصره به مراده ) 

 مدني
25/4/1681 

در این قانون مصادیق عسر و حرج در پنج بند 

آمده است و درصرورت احرراز دادگراه، حکرم     

شود: ترک زنردگي خرانوادگي   ميصادر طالق 

مراه   نهماه متوالي یا  ششتوسط مرد به مدت 

متنرراوب برردون عررذر موجرره، اعتیرراد زوج،    

سرال یرا    پنجمحکومیت قطعي زوج به حبس 

بیشتر، ضرب و شتم یا سوءرفتار زوج، ابتال بره  

 العالج رواني یا ساريهاي صعببیماري

14 1

4 
ه تشرکیل  قانون اصالح الیحره قرانوني راجرع بر    

 شوراي عالي آموزش و پرورش
26/8/1681 

( الیحرره قررانوني 5مرراده )اصررالح  – (4)مرراده 
تعرداد  ، راجع به تشکیل شوراي عالي آمروزش 

 شورااعضاي رسمي یا پیوسته 
سه نفر مطلرع و صراحبنظر در هرر     -« 12»بند 

و  هاي علوم پایره، فنري و مهندسري   یک از رشته
ؤسرراي علرروم انسرراني برره انتخرراب شرروراي ر   



 

 

ف
ردي

 
 توضيحات تصويبتاريخ  عنوان قانون

حداقل یک نفرر از آنران   هاي کشور )فرهنگستان
 بین زنان انتخاب شود(از
ت علمري  ئر هی يسره نفرر از اعضرا    - «16»بند 
در هرا ها و پژوهشرگاه هاي تخصصي دانشگاهگروه
ریزي درسي و هاي مدیریت آموزشي، برنامهرشته

مشرترک وزراي   روانشناسي تربیتري بره انتخراب   
تحقیقرات و فنراوري   آموزش و پررورش و علروم،   

 انتخاب شود(حداقل یک نفر از میان زنان)
سه نفر صراحبنظر از نماینردگان    - «14»بند 

معلمرران یررا مرردیران مرردارس از هررر یررک     
هاي تحصیلي به انتخاب شوراي معاونان دورهاز

حررداقل یررک نفررر وزارت آمرروزش و پرررورش )
 میان زنان انتخاب شود(از

19 1

9 
 4/5/1681 قانون مدنيقانون اصالح موادي از 

، نفقرره توسررعه یافترره و شررامل (1170در مرراده )

هاي درمراني و بهداشرتي شرده اسرت. در     هزینه

نفقه ایرام عرده وفرات برراي زن از      (1117ماده )

 (1166شود. در مراده ) ميطریق اقارب پرداخت 

که اختیار مطلق طالق در دست مرد بود، زن نیز 

رایط بره دادگراه   تواند با رعایرت شر  مانند مرد مي

مراجعه کند و تقاضاي طالق کنرد. ایرن مراده از    

 نظر شکلي تغییر کرده است

16 1

6 
 11/17/1681 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

سرال و   18حمایت از افراد زیر سن  قانوندر این 

مجازات متخلفان مورد نظر است و هرر نروع آزار   

 است رکودکان و نوجوانان مستوجب تعزی

10 1

0 

نون اصرالح قرانون برقرراري حقروق وظیفره و      قا

مستمري نمایندگان مجلس شروراي اسرالمي و   

عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح 

ناشرري از مسررئولیت خطیررر نماینرردگي مصرروب 

1669 

0/17/1681 

اي در دوران نماینردگي خرود بره    هرگاه نماینده

وظیفه  درجه رفیع شهادت برسد یا در راه انجام

اي برابر ماهیانه مقرري ،کند، یا معلول شودفوت 

عنوان با حقوق مبنا و افزایش سنواتي او است به

وي یرا   يعائله تحت تکفل قانون هحقوق وظیفه ب

 شودخود نماینده حسب مورد پرداخت مي

18 1

8 

قانون موافقتنامه همکاري در زمینه فعالیت زنان 

و خررانواده بررین جمهرروري اسررالمي ایررران و    

 تونس جمهوري
0/6/1682 

هراي دو کشرور   این الیحه در راسرتاي ترالش  

ایران و تونس درخصوص ارتقاي سطح روابرط  

دوجانبه و تأکید بر پیوند دوستي و با توجه به 

صررورت اهمیررت نقررش زنرران و خررانواده برره  

 موافقتنامه تهیه شده است

15 1

5 
 8/9/1682 قانون نحوه اهداي جنین به زوجین نابارور

نون کلیه مراکز تخصصي درمان به موجب این قا

ناباروري ذیصالح مجاز خواهنرد برود برا رعایرت     

 ،ضوابط شررعي شررایط منردرج در ایرن قرانون     

هراي حاصرله از تلقریح    نسبت به انتقرال جنرین  

هاي قرانوني وشررعي پرس از    زوج ،خارج از رحم



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش
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 توضيحات تصويبتاريخ  عنوان قانون

رحرم   بره  ،موافقت کتبي زوجین صاحب جنرین 

ات پزشرکي  زناني که پس از ازدواج و انجام اقدام

 بره  ناباروري آنها )هر یک به تنهرایي یرا هرردو(   

 اقدام نمایند ،اثبات رسیده

27 2

7 
( قانون مردني مصروب   1165قانون اصالح ماده )

1614 
8/5/1682 

سن حضانت فرزند )براي دختر و  قانون در این

سال در نظر گرفتره شرده    0پسر( توسط مادر 

 است

21 2

1 
ي اسالمي قانون استخدام نیروي انتظامي جمهور

 ایران
0/11/1682 

تواند زنان را با نیروي انتظامي مي( ر  27ماده )

حفظ موازین اسالمي در مشاغلي که مسرتلزم  

صرورت کارکنران   بره  ،کارگیري زنران اسرت  به

 انتظامي یا کارمند استخدام نماید

22 2

2 
 16/2/1686 قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن

نراتوان و   تبصره: همسراني کره زن ( ر  6ماده )

مادامي که  کنند،ميمعلول خود را سرپرستي 

سرپرستي همسر نراتوان و معلرول را برعهرده    

از انجام خدمت وظیفه عمرومي   ،داشته باشند

 شوندمعاف مي

26 2

6 

( قانون ارتش جمهروري  168قانون اصالح مواد )

( قانون مقرررات اسرتخدامي   186اسالمي ایران )

( قرانون  105)سپاه پاسداران انقالب اسرالمي و  

مقررات استخدامي نیرروي انتظرامي جمهروري    

 اسالمي ایران

6/6/1686 

به وراث کلیه پرسنل اعم از شاغل، بازنشسرته  

فروت   و وظیفه، جانباز، معلرول کره شرهید یرا    

بینري شرده در   معرادل مبلرر پریش    ،شوندمي

از قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشي

هزینره  ولرت  هاي ضروري به کارکنران د هزینه

 شودکفن و دفن پرداخت مي

24 2

4 
 5/6/1686 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي 

در ي مانند )شرایط و مفاد این قانون براي امور

هرراي سرپرسررتي و آسرریب راه مانرردگي، برري 

خصروص در  حمایرت از مرادران بره   ، اجتماعي

حمایررت از ، دوران بررارداري و حضررانت فرزنررد

 ...( است سرپرستان بيکودکان و زن

 



 

 

 . دوره هفتم مجلس شوراي اسالمي7جدول 
ف

ردي
 

 عنوان قانون
 تاريخ

 تصويب
 توضيحات

 28/4/1686 قانون مبارزه با قاچاق انسان 1 1
خصروص قاچراق   قاچاق انسان و بهاین قانون، 

 شودرا شامل مي زنان و کودکان

2 2 
( اصرالحي  67قانون الحاق یک تبصره به ماده )

ن برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمراعي و  قانو

 فرهنگي جمهوري اسالمي ایران
2/17/1686 

میلیرارد و   666هزار و  2 معادل ارزي تا مبلر

 مسرتمري  منظور افزایشبه ریال میلیون 867

 پوشررش تحررت خانوارهرراي انررهیماه معیشررت

 سرال  دوم ماهره در شش حمایتي هايدستگاه

 نامره ( آیرین 6) مراده  موازین در اجراي 1686

 و کودکررران زنررران ترررأمین قرررانون اجرایررري

 وزیررران تئررهی 1604 مصرروب سرپرسررتبرري

 است

6 6 
( 1782قانون استفسراریه تبصرره ذیرل مراده )    

 قانون مدني
4/6/1684 

بره نررخ    مهریه محاسبه مالک ،استفساریهاین

الزم االجررا   و روز را زمان اجراي حکم قطعي

 ه استدانست

 29/6/1684 قانون سقط درماني 4 4

سررقط درمرراني بررا تشررخیص سرره پزشررک   

ید پزشکي قرانوني مبنري برر    أیمتخصص و ت

علت عقب بیماري جنین که پس از والدت به

موجرب حررج    ،ماندگي یا ناقص الخلقه بودن

مادر است یا بیماري مادر که با تهدید جراني  

ر )چهرا  قبرل از حلرول روح   ،م باشرد أمادر تو

 ماه(با رضایت زن مجاز است

9 9 
( قرانون  55قانون الحاق یک تبصرره بره مراده )   

برنامرره چهررارم توسررعه اقتصررادي، اجتمرراعي و 

 فرهنگي جمهوري اسالمي ایران
11/8/1684 

تررا زمرران ترردوین و اجررراي سررند راهبررردي 

رساني به ایثارگران )خرانواده معظرم   خدمات

ت شهدا، جانبازان، آزادگان ( دولت موظف اس

را اجررا   1686کماکان قانون مربوط به سال 

 نماید

 0/17/1684 قانون تسهیالت ازدواج جوانان 6 6

 ماده است از جمله: 16این قانون داراي 
منظور توانمندسازي جوانان براي به( ر 1ماده )

تشکیل خانواده، دولت مکلرف اسرت صرندوق    

 اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید

0 0 
قانون افرزایش مسرتمري والردین    قانون اصالح 

 شهدا
12/11/1684 

براساس ایرن اصرالحیه ،دولرت موظرف شرده      

است؛ مستمري والدین یک شهید را که تحت 

بنیاد شرهید و امرور ایثرارگران اسرت،      پوشش

 معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخرت 

 کند

8 8 
قانون تعیین تکلیف فرزنردان حاصرل از ازدواج   

 ان خارجيزنان ایراني با مرد
12/0/1689 

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایراني با مردان 

خارجي که در ایران متولد شده یا حداکثر ترا  

یک سال پس از تصویب این قرانون در ایرران   
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بعد از رسیدن به سن هیجده  ،شوندمتولد مي

توانند تقاضراي تابعیرت ایرانري    مي ،سال تمام

 کنند

5 5 
اي از اصرالح پراره   ( قرانون 5قانون اصالح ماده)

مقررات مربوط بره حقروق بازنشسرتگي برانوان     

 1605شاغل، خانوارها و سایر کارکنان مصوب 
8/5/1689 

مرأمور یرا   این قرانون کره   مستخدمان موضوع 

منتقل شده یا بشوند، درصورتي که بازنشسته 

دل اکارافتاده یا فوت شده یا بشروند، معر   یا از

 ي آنان کهتمام حقوق و مزایاي مستمر دریافت

 ،اندبابت آن کسور بازنشستگي پرداخت نموده

 مشروط برر اینکره از   ،در دو سال آخر خدمت

حداکثر حقوق موضوع الیحه قانوني مربوط به 

 حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و

 1698بازنشسته و آمراده بره خردمت مصروب    

همان سال بازنشستگي و ازکارافتادگي و فوت 

حقروق بازنشسرتگي یرا     مبنراي  ،دکنر ن تجاوز

 بود وظیفه خواهد

17 1

7 
 27/17/1689 قانون ساماندهي مد و لباس

 -منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانري به

اسررالمي،ارج نهررادن، تثبیررت و ترررویج الگوهرراي 

البسره و   هپوشش ملي، هدایت بازار تولید و عرض

پرهیز  ،ها و الگوهاي داخليپوشاک براساس طرح

صرف الگوهاي بیگانه و غیرمرأنوس  از انتخاب و م

قانون بره تصرویب   با فرهنگ و هویت ایراني، این 

 رسید

11 1

1 
هاي زنان در قانون حمایت از حقوق و مسئولیت

 الملليهاي داخلي و بینعرصه
18/11/1689 

منشور با الهام از شریعت جامع اسرالم و نظرام   این 

حقوقي آن و با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند 

منررد حقرروق و تعررال و بررا هرردف تبیررین نظررام م

هراي حقروق فرردي،    هاي زنان در عرصهمسؤلیت

 ده استشاجتماعي و خانوادگي تدوین 

12  
( قرانون تررویج تغذیره برا     6قانون اصالح ماده )

 1604شیر مادران در دوران شیردهي مصوب 
11/4/1686 

برره اسررالمي  شررورايبنابرمصرروبه مجلررس  

زایمرران تررا سرره مرخصرري  16/4/1686ترراریخ

ماه افزایش یافت .همچنین  6ماه به  4فرزند از

مرخصرري سرراعتي )برردون کسررر از مرخصرري  

 یافته است ماه افزایش 24استحقاقي( به 

16 1

2 
قانون اعراده بودجره خردماتي زنران سرپرسرت      

 خانوار و معلوالن به بهزیستي کشور
16/4/1686 

 «ظ»براساس مراده واحرده ایرن قرانون بنرد      

کرل   1686قانون بودجره سرال    «14»تبصره 

 ف شدکشور حذ
منظرور بهبرود   مقرر شرده برود بره   در این بند 

پرذیر و  محررومین و اقشرار آسریب   خدمات به 
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آنران،  خدمات قابل ارائه بره  ز ساماندهي تمرک

محرومین و اقشار نیازمند خدمات حمایتي به 

خمیني)ره( و خدمات امامامداد  توسط کمیته

توسرررط سرررازمان  پیشرررگیري و توانبخشررري

 شودم بهزیستي انجا

14 1

6 

قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ایرران بره   

پروتکل اختیراري کنوانسریون حقروق کرودک     

نگرراري درخصرروص فررروش، فحشررا و هرررزه   

مرره 29برابررر بررا  4/6/1605کودکان)مصرروب 

 مجمع عمومي سازمان ملل متحد(2777

10/9/1686 

در ترردوین ایررن کنوانسرریون تررالش شررده تررا 

 منظور تضرمین حمایرت از  امات کشورها بهاقد

کودک در برابر فروش، فحشا و هررزه نگراري   

کننردگان  تنظیم .کودکان تقویت و توسعه یابد

این پروتکل با ابراز نگراني عمیرق از توریسرم   

ویرژه کودکران را هردف    جنسي گسترده که به

رونرد   امیدوارند تا با پیگیرري  ،است قرار داده

در برابررر هررر نرروع    ایررن حرکررت بتواننررد  

 استفاده جنسي کودکان مقاومت کنندسوء

19  
قررانون  «2»تبصررره « ک»قررانون اصررالح بنررد 

 کل کشور 1686بودجه سال 
17/6/1686 

 در راستاي اجراي قانون تسهیل ازدواج جوانان

میلیررارد ریررال اعتبررار   097هررزار و  4مبلررر 

منظور پرداخت تسرهیالت  منظورشده قانون به

ازدواج و مسررکن جوانرران   اشررتغال در امررر

 یابداختصاص مي

 12/6/1686 قانون بازنشستگي پیش از موعد کارکنان دولت  16
داقل سنوات قابل قبول براي برانوان شراغل   ح

 سال است 9سال وحداکثر سنوات ارفاقي  27

10 1

4 
قانون بودجه  «2»تبصره « م»ح بند اصال قانون

 کل کشور 1686سال 
17/5/1686 

این قانون در مورد تصادفات غیرعمدي که بره  

تبع آن مشکالتي براي خانواده قربانیران ایرن   

آور خرود را از دسرت داده و   تصادفات که نران 

 استهمچنین خانواده زندانیان غیر مقصر 

18  
 قررانون نحرروه مجررازات اشخاصرري کرره در امررور

 کنندهاي غیرمجاز ميسمعي و بصري فعالیت
15/17/1686 

( این قانون، آثار سمعي و 6ماده )« 9»تبصره 

 نماید:را چنین تعریف مي« مستهجن»بصري 
آثاري که محتواي آنها نمایش برهنگي زن و مرد 

 آمیزش جنسي باشد یا اندام تناسلي یا نمایش
  و ...

15 1

0 
( 87) مراده  «6»بنرد  « 6»تبصره قانون اصالح 

 1606اصالحي مصوب  قانون تأمین اجتماعي
27/11/1686 

ترا   17به بازماندگان بیمه شده متوفي کره برین   
سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشرند   27

به نسبت سنوات پرداخت، حق بیمره مسرتمري   
شود.همچنین بیمه شده متوفي کره  پرداخت مي

سررال تررا ده سررال باشررد برره  سررنوات او از یررک
ازماندگان وي در ازاي هر سال قرامت مقطوعي، ب

معادل یک ماه حرداقل دسرتمزد کرارگر عرادي     
 شودجا پرداخت ميطور یکبه

http://law.majlis.ir/tarh/Tarh_01view.asp?Register_Number=764
http://law.majlis.ir/tarh/Tarh_01view.asp?Register_Number=764
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27 1

8 

 زنران  قانون پرداخرت مسرتمري بره فرزنردان    

متوفي مشمول قانون تأمین اجتماعي و سرایر  

 هاي بازنشستگيصندوق

اصل 

نودوچهارم 

 اساسي قانون

مشرمول قرانون   حقوق وظیفه مادران متروفي  

اجتماعي اعم از سازمان تأمین اجتماعي تأمین

هراي بازنشسرتگي برا رعایرت     صندوق دیگرو 

شرایط قانوني مربوط و همانند مردان مشمول 

 شوددرخصوص فرزندانشان برقرار مي

 

 )بازنشستگي و درمان( هابخش رفاه و بيمهب( 

ها و لوایح مختلفي در حوزه رفاه و تأمین طرح 1698از ابتداي شروع به کار مجلس شوراي اسالمي در سال 

هاي مجلس را از اجتماعي، مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است که در گزارش حاضر قصد داریم فعالیت

 .این منظر مورد بررسي قرار دهیم

 

 هاسيماي كلي قوانين مربوط به حوزه رفاه و بيمه

در حوزه  1651تا  1698ساله  66شود مصوبات مجلس طي دوره مشاهده مي جدول گونه که در همان

 طرح و 9452طور کلي در این عرصه از مجموع ها )بازنشستگي و درمان( آمده است. بهرفاه و بیمه

ه رفاه و قانون در حیط 214فقره به قانون تبدیل شده است که از این تعداد  2695الیحه ارائه شده 

 ها )بازنشستگي و درمان( وضع گردید.بیمه



60 

 . مصوبات مجالس اول تا هشتم8جدول 

 دوره

 موضوع
 جمع رشد هشتم رشد هفتم رشد ششم رشد پنجم رشد چهارم رشد سوم رشد دوم اول

8/4 956 -6/25 966 874 ها و لوایح ارائه شدهکل طرح  626 6/9  676 1/6-  816 0/64  826 2/1  699 0/27-  1230 

-15 296 -6/14 616 607 مجموع قوانین  642 6/66  695 9 656 6/17  666 5/19-  280 8/16-  0613 

-6/47 166 -5/10 225 205 لوایح مصوب  225 4/68  248 6/8  678 2/24  266 4/26-  185 5/15-  1812 

5/60 127 -4/4 80 51 هاي مصوبطرح  116 8/9-  111 8/1-  88 0/27-  50 2/17  58 76/1  218  

 هامصوبات حوزه رفاه و بیمه

 )بازنشستگي و درمان( 
25 62 6/17 26 8/18-  24 0/0-  29 2/4  27 27-  61 99 20 5/12-  012 
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 مجلس اول

ها و لوایح مصوب و کیفیت و کمیت این قوانین از حیث تعداد، نوع نمایي از وضعیت طرح 5در جدول 

یا دوفوریتي و بیشتر بودن، کمیسیون مرتبط، فوریتي شوري یا دوشوري بودن، یکپیشنهاد، یک

 گردد.ارائه مي يجداولقالب ها و لوایح و غیره در هاي مصوبات نسبت به کل طرحها و نسبتشاخص

 
 

 ها و لوايح در دوره اول مجلس شوراي اسالمي. وضعيت قوانين، طرح3جدول 

 تعداد عنوان

 607 کل قوانین مصوب

 25 ها )بازنشستگي و درمان(فاه و بیمهتعداد قوانین مصوب حوزه ر

 205 کل لوایح مصوب 

 26 ها )بازنشستگي و درمان(تعداد لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمه

 51 هاي مصوب کل طرح

 6 ها )بازنشستگي و درمان(هاي مصوب حوزه رفاه و بیمهتعداد طرح

 874 ها و لوایح ارائه شده کل طرح



 

 ها )بازنشستگي و درمان( ه اول مجلس در حوزه رفاه و بيمه. مصوبات دور12جدول 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد
 شور دوم شور اول

شوراي 

 نگهبان
 كميسيون فوريت مجمع

 -   2 - - طرح قانون انتزاع بنیاد شهید از سازمان بهزیستي  1

 کار و امور اداري - -    الیحه قانون راجع به حداکثر حقوق بازنشستگي  2

 امور بهداري و بهزیستي - -    طرح هاي درماني و بهداشتيقانون تنظیم هزینه  6

4  

الیحه تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع « 2»قانون الحاق یک تبصره به بند 

و لغو قوانین سابق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره  1641هاي صنعتي و تولیدي مصوب کارگاه

 هاالیحه تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاه« 6»ع به لغو بند راج

 کار و امور اداري  -  - 1 الیحه

 امور برنامه و بودجه  -  - 1 الیحه 1667قانون بودجه سال   9

6  
افسران و  ( اساسنامه سازمان تأمین خدمات درماني عائله درجه یک16قانون راجع به اصالح ماده )

 1696همافران و کارمندان ارتش و  اندارمري و شهرباني مصوب تیرماه 

الیحه اصل 

89 
- -  -  

مشترک امور دفاعي و امور 

 اقتصادي

0  
هاي مستمر کارکنان دولت که به اسارت ر یم مزدور العادهقانون راجع به اجازه پرداخت حقوق و فوق

 اند به عائله تحت تکفل آناننگي باقي ماندهعراق درآمده و یا در مناطق اشغالي و ج
 کار و امور اداري - -  -  الیحه

 امور بهداري و بهزیستي - -    الیحه قانون راجع به اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت  8

5  
شدگاني که به علت همکاري با نیروهاي مسلح شهید یا قانون راجع به برقراري مستمري درباره بیمه

 شوندمعلول شده یا مي
 امور بهداري و بهزیستي - -    الیحه

 امور برنامه و بودجه - -  -  الیحه 1661قانون بودجه سال   17

11  
قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگي و وظیفه کارکنان دولت و مشمولین صندوق تأمین 

 اجتماعي
 کار و امور اداري - -    الیحه

12  
( قانون تأمین خدمات درماني مستخدمین دولت مصوب 9جع به الحاق یک تبصره به ماده )قانون را

20/12/1691 
 امور بهداري و بهزیستي - -    الیحه

 -  - 2 - - طرح قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعي  16

 کار و امور اداري  -  - 1 طرح ي که حداکثر پنج نفر کارگر دارندقانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان  14

 امور برنامه و بودجه - -  -  الیحه 1662قانون بودجه سال   19
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 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد
 شور دوم شور اول

شوراي 

 نگهبان
 كميسيون فوريت مجمع

16  
ها که از حقوق بازنشستگي و قانون راجع به بازنشستگي و وظیفه شانزده نفر از کارکنان شهرداري

 کنندوظیفه استفاده نمي
 امور اداري کار و - -    الیحه

10  
ها و رسمي هیئت علمي، مربي لیسانس، مربي، استادیار، دانشیار دانشگاه يقانون راجع به حقوق اعضا

 ها که بازنشسته موظف و فوت شده یا بشوندمؤسسات تحقیقاتي و وزارتخانه
 آموزش، فرهنگ و تحقیقات - -    الیحه

18  
به قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره « 6» عنوان تبصرهقانون راجع به الحاق یک تبصره به

 مندرج در قانون تأمین اجتماعي
 امور بهداري و بهزیستي - -    الیحه

15  
نامه استخدامي قانون انتقال حق بیمه آن دسته از کارگران مشمول قانون کار که تحت پوشش آیین

 یابندميگیرند و تبدیل وضع خدمتي شرکت ملي فوالد ایران قرار مي

 الیحه

 89اصل 
- -  - - 

مشترک کار و امور اداري و 

 صنایع و معادن

 امور اقتصاد و دارایي - -    الیحه قانون ایجاد و نگهداري صندوق بازنشستگي کادر انتظامي سازمان پلیس قضایي  27

 امور بهداري و بهزیستي - -    طرح سرپرستقانون تأمین زنان و کودکان بي  21

 کار و امور اداري - -    الیحه وقت بانوانقانون راجع به خدمت نیمه  22

 امور بهداري و بهزیستي - -    الیحه افتادگي جزئي ناشي از کاررقانون راجع به افزایش مستمري ازکا  26

24  
وسیله ایجاد خدمات و امکانات مناطق روستایي کشور به يقانون الزام دولت جهت بازسازي و احیا

 فاهي، صنعتي، فرهنگي و بهداشتير
 امور اقتصادي و دارایي - -    طرح

 امور برنامه و بودجه - -  -  الیحه کل کشور 1662قانون متمم بودجه سال   29

 امور برنامه و بودجه - -  -  الیحه کل کشور 1666قانون بودجه سال   26

20  
و قانون تعیین حداکثر  26/11/1695مصوب تفسیر قانوني راجع به قانون حداکثر حقوق بازنشستگي 

 67/6/1661حقوق بازنشستگي و وظیفه کارکنان دولت و مشمولین صندوق تأمین اجتماعي مصوب 
 کار و امور اداري - -  -  الیحه

28  
العاده سختي شرایط محیط و نوبت )فوق قانون استخدام کشوري (65)بند به ماده  2قانون الحاق 

 کاري(
 کار و امور اداري - -    الیحه

25  
( اساسنامه تأمین خدمات درماني عائله درجه یک افسران و همافران و 16تفسیر قانوني ماده )

 1696کارمندان ارتش و  اندارمري و شهرباني مصوب 
 امور دفاعي - -  -  الیحه

 



 

  ها )بازنشستگي و درمان(در حوزه رفاه و بيمه. مصوبات دوره اول مجلس 11جدول 

 به تفكيك كميسيون و طرح و اليحه

 اليحه طرح نام كميسيون 

 1 1 امور اقتصادي و دارایي

 9 - امور برنامه و بودجه

 9 2 امور بهداري و بهزیستي

 1 - امور دفاعي

 1 - آموزش، فرهنگ و تحقیقات

 8 1 کار و امور اداري

 1 - مشترک امور دفاعي و امور اقتصادي

 1 - اداري و صنایع و معادنمشترک کار و امور 

 - 2 نامشخص

 09 6 جمع

 

 ها )بازنشستگي و درمان( در حوزه رفاه و بيمه. مصوبات دوره اول مجلس 10جدول 

 به تفكيك موضوع

 درصد طرح و اليحه موضوع

 70/62 18 هاي اجتماعي  بیمه

 1/6 2 هاي سالمتبیمه

 87/16 4 رفاه

 24/10 9 جه و...(د)بو سایر

 122 03 عجم

 

 هاي مربوط به دوره اول مجلس. شاخص19جدول 

 ميزان )درصد( شاخص

84/0 ها )بازنشستگي و درمان( به کل قوانین مصوبنسبت قوانین مصوب حوزه رفاه و بیمه
21/8 ها )بازنشستگي و درمان( به کل لوایح مصوبنسبت لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمه

6/6 هاي مصوبها )بازنشستگي و درمان( به کل طرحاه و بیمههاي مصوب حوزه رفنسبت طرح
72/46 ها و لوایح ارائه شدهنسبت کل مصوبات به کل طرح

1/26 ها )بازنشستگي و درمان(هاي مصوب به لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمهدرصد طرح
1/62 ها(هاي مصوب به لوایح مصوب )کل حوزهدرصد طرح

 

 هاوط به حوزه رفاه و بيمهتوصيف قوانين مرب

ها )بازنشستگي و طرح و الیحه در حوزه رفاه و بیمه 25مجموع در اولین دوره مجلس شوراي اسالمي در

درصد(،  70/62طرح و الیحه ) 18هاي اجتماعي از این تعداد مصوبه درمان( به تصویب رسید. سهم بیمه

درصد( و  87/16طرح و الیحه ) 4ت مرتبط با رفاه درصد(، موضوعا 1/6طرح و الیحه ) 2درمان هاي بیمه

 .بوده استدرصد(  29/10)طرح و الیحه مصوب  9سایر موارد مانند قوانین بودجه و غیره 

ها )بازنشستگي و درمان( را در دوره ها و لوایح حوزه رفاه و بیمهاز بین هفت کمیسیوني که طرح
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و الیحه مصوب مربوط به کمیسیون کار و امور اول مجلس مورد بررسي قرار دادند بیشترین طرح 

طرح و الیحه در  25ه از حطرح و الی 5اداري است. این کمیسیون با بررسي و به تصویب رساندن 

طرح و الیحه در جایگاه دوم قرار دارد. کمترین طرح و  0جایگاه اول و امور بهداري و بهزیستي با 

دفاعي و آموزش و تحقیقات هرکدام با یک طرح و  در کمیسیون امور ،الیحه درخصوص موضوع حاضر

 .بوده استالیحه 

هاي سالمت و مباحث هاي اجتماعي، بیمهطور کلي شامل سه حوزه بیمهمصوبات مورد بررسي به

انه نیز مورد بررسي قرار گرفتند. به هر یهاي سالباشند، البته لوایح مصوب پیرامون بودجهحوزه رفاه مي

هاي اجتماعي بیشترین سهم را از مصوبات قانوني سي حوزه بیمهرعات مورد برروي از میان موضو

ها و لوایح مصوب در این حوزه به درصد از کل طرح 70/62اي که گونهبهخود اختصاص داده است به

تصویب رسیده است. این موضوع با توجه به تغییر نظام و رویکرد جدید به نظام تأمین اجتماعي و 

و نیز کساني که با نیروهاي و جنگ شمار زیادي در جریان انقالب شهید شدن عي مانند همچنین وقای

اي هاي بیمهین است. در این دوره قوانیني جهت حمایتیهمکاري کرده بودند قابل تب ومسلح به هر نح

 اند، در نظر گرفته شد.از کساني که به اسارت درآمدند و یا کشته و زخمي شده

حداکثر ره قوانیني مانند معافیت از پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایاني که همچنین در این دو

قوانین جدیدي و ، قانوني درخصوص انتقال حق بیمه که تا آن زمان وجود نداشته پنج نفر کارگر دارند

سد ردرخصوص شرایط ازکارافتادگي و حداکثر حقوق بازنشستگي و غیره به تصویب رسید. به نظر مي

 .کندهاي بازنشستگي را فراهم قوانیني از این قبیل بعدها توانست زمینه برهم زدن تعادل مالي صندوق

از  معافيت، انتزاع بنياد شهيد از سازمان بهزيستيرسد سه قانون، نظر ميطور كلي بهبه

 قانون تأمين زنان وو  پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند

روند. اگرچه همه قوانين ذكر شمار مياز مهمترين قوانين اين دوره به سرپرستكودكان بي

 اند.هاي قانوني را درنظر داشتهنوعي كاستيشده به

گونه که قبالً اشاره شد شرایط خاص به وجود آمده در این دوره و افزایش شمار همان

. بر همین کردسازمان مستقل را ایجاب  شدگان و مجروحین ناشي از جنگ ضرورت ایجاد یککشته

مبنا قانون انتزاع بنیاد شهید از سازمان بهزیستي به تصویب رسید تا این سازمان جدید بتواند خدمات 

مناسبي به مجروحین و نیز بازماندگان شهدا، اسرا، مفقودین و دیگر افرادي که به نحوي در جنگ 

 ارائه دهد.اند، دیدهصدمه 

 

 

 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90675?keyword=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%B3%D9%87%D9%85%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90675?keyword=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%B3%D9%87%D9%85%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90675?keyword=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%B3%D9%87%D9%85%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C


 

 مجلس دوم 

 9شامل  هطرح و الیح 62ها )بازنشستگي و درمان( در این دوره پرتنش تعداد ر حوزه رفاه و بیمهد

ها و لوایح مصوب آن دوره درصد از کل طرح 12/17الیحه به تصویب رسید که معادل  20طرح و 

 است.

 

 ها و لوايح در دوره دوم مجلس شوراي اسالمي. وضعيت قوانين، طرح12جدول 

 تعداد عنوان

 616 کل قوانین مصوب

 62 ها )بازنشستگي و درمان(تعداد قوانین مصوب حوزه رفاه و بیمه

 225 کل لوایح مصوب 

 20 ها )بازنشستگي و درمان(تعداد لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمه

 80 هاي مصوب کل طرح

 9 ها )بازنشستگي و درمان(هاي مصوب حوزه رفاه و بیمهتعداد طرح

 966 ا و لوایح ارائه شده هکل طرح



  مجلس شوراي اسالمي اهمركز ژپوهش

 

 

 ها )بازنشستگي و درمان(و بيمه . مصوبات دوره دوم مجلس در حوزه رفاه11جدول 

 شور اول نوع پيشنهاد عنوان رديف
شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

1  
ق بازنشسرتگي ارترش جمهروري اسرالمي     سازمان تأمین اجتماعي به صرندو  قانون انتقال حق بیمه سهم مستخدمین شاغل ارتش از

 ایران
  بهداري و بهزیستي - -    الیحه

2  
قانون اصالح الیحه قانوني راجع به تأمین درمان معلولین و افراد خانواده آنها و همچنین افراد خانواده شهداي انقرالب اسرالمي ایرران    

 29/12/1689مصوب 
  بهداري و بهزیستي - -    الیحه

6  
نامره اسرتخدامي ترأمین    التفاوت دریافتي ناشي از تطبیق برا آیرین  هاي بهداري از پرداخت مابهجع به معافیت کارکنان انجمنقانون را

 اجتماعي
  امور اداري و استخدامي - -    الیحه

4  
و برقرراري   1668آذرمراه   28ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمري وارث کارمنردان مصروب   « 2»قانون اصالح تبصره 

 حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث
  امور اداري و استخدامي - -    الیحه

  دفاع - -    الیحه ( قانون حقوق و مزایاي پرسنل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران17قانون اصالح ماده )  9

6  

له درجه یک افسران، همافران و کارمندان ارتش،  اندارمري و شرهرباني  قانون تعمیم قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درماني عائ

آموزان و سایر محصلین مراکز آموزش کادر ثابرت نیروهراي مسرلح    به عائله درجه یک دانشجویان، دانش 20/12/1691کشور مصوب 

 جمهوري اسالمي ایران

  دفاع - -    الیحه

0  
ان برنامه و بودجه به وزیر برنامه و بودجه و قرار گرفتن سازمان بهزیستي زیر نظرر وزارت  قانون تغییر سمت وزیر مشاور و رئیس سازم

 بهداري
  امور بهداري و بهزیستي - -    الیحه

  امور برنامه و بودجه - -  -  الیحه 1664قانون بودجه سال   8

  اداري و استخدامي - -    الیحه 17/5/1662مصوب  ،وقت بانوانقانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نیمه  5

  کار و امور اداري - -    الیحه کل کشور 1664قانون بودجه ارزي سال   17

  امور بهداري و بهزیستي - -    الیحه قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  11

  -  - 2 - - طرح ت عیدي()پرداخ 1662قانون متمم بودجه سال « 6»استفساریه قانوني تبصره   12

 - -    طرح استفساریه قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایاني که حداکثر پنج نفر کارگر دارند  16
دیوان محاسبات و بودجه 

 مجلس
 

  کار و امور اداري  -  - 1 طرح کل کشور 1696قانون بودجه سال « 89»قانون اصالح تبصره   14



 

 عنوان رديف رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول
 شور دوم

شوراي 

 نگهبان
 كميسيون فوريت مجمع

  کار و امور اداري - -    الیحه کشور 1664قانون اصالح قانون بودجه سال   19

  آموزش، فرهنگ و تحقیقات - -    الیحه کل کشور 1669قانون بودجه سال   16

  امور بهداري و بهزیستي - -    الیحه 1699بهداري )بهزیستي( مصوب سال  ( قانون تشکیل وزارت11ماده )« 6»تبصره  يقانون الغا  10

 ( قانون استخدام کشوري و الحاق سه تبصره به آن04ماده )« 1»قانون اصالح تبصره   18
 الیحه

 89اصل 
- -  - - 

مشترک کار و امور اداري و 

 صنایع و معادن
 

  امور دفاعي - -    الیحه وانتقال حق بیمه یازنشستگيقانون نقل  15

  امور برنامه و بودجه - -    الیحه هاي پس از انقالبریر بودجه سالفقانون ت  27

  امور بهداري و بهزیستي - -    طرح قانون تفکیک امور اداري و استخدامي از کمیسیون کار و امور اجتماعي و امور اداري و استخدامي  21

22  
نامه استخدامي شرکت ملي فوالد و انتقال حق سنگ مشمول قانون کار به آیینغالزکارگران معادن قانون تغییر وضعیت استخدامي 

 بیمه آنان
  امور بهداري و بهزیستي - -    الیحه

  امور اقتصادي و دارایي - -    طرح 1694( قانون تأمین اجتماعي مصوب تیرماه 4ماده )« 6»و تبصره « ب»قانون اصالح بند   26

  امور برنامه و بودجه - -  -  الیحه هاي اجتماعي سابق(نامه استخدامي سازمان تأمین اجتماعي )سازمان بیمه( آیین26قانون الحاق یک تبصره به ماده )  24

  کار و امور اداري - -    الیحه کل کشور 1669قانون اصالح قانون بودجه سال   29

  امور دفاعي - -  -  الیحه کل کشور 1666قانون بودجه سال   26

  کار و امور اجتماعي - -    الیحه قانون بیمه بیکاري  20

28  
هاي جنگ تحمیلي خدمت قانون شمول مقررات مربوط به کارکنان دولت تابع قانون استخدام کشوري که در مناطق جنگي یا جبهه

 ي وابسته که مشمول قانون تأمین اجتماعي هستندهانمایند به کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمانمي
  بهداري و بهزیستي - -    الیحه

  امور برنامه و بودجه - -  -  الیحه کل کشور 1660قانون بودجه سال   25

  کار و امور اجتماعي - -    الیحه شدگان تأمین اجتماعيقانون بازنشستگي پیش از موعد بیمه  67

  بهداري و بهزیستي - -    الیحه درمان و آموزش پزشکي ظایف وزارت بهداشت،قانون تشکیالت و و  61

  امور برنامه و بودجه - -    الیحه ( قانون استخدام کشوري65به ماده )« 2»عنوان تبصره قانون الحاق یک تبصره به  62



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 ان( ها )بازنشستگي و درمدر حوزه رفاه و بيمه. مصوبات دوره دوم مجلس 16جدول 

 به تفكيك كميسيون و طرح و اليحه

 اليحه طرح نام كميسيون

 6 7 امور اداري و استخدامي

 9 1 امور برنامه و بودجه

 4 7 امور دفاعي

 1 7 آموزش، فرهنگ و تحقیقات

 2 7 امور اجتماعي کار و

 6 1 کار و امور اداري

 1 7 مشترک کار و امور اداري و صنایع و معادن

 8 1 و بهزیستي امور بهداري

 7 1 اقتصادي و دارایي

 7 1 نامشخص

 07 1 جمع
 

 ها )بازنشستگي و درمان( در حوزه رفاه و بيمه. مصوبات دوره دوم مجلس 17جدول 

 به تفكيك موضوع

 درصد طرح و اليحه موضوع

 97 16 هاي اجتماعي بیمه

 1/6 1 هاي سالمتبیمه

 6/19 9 رفاه

 2/61 17 جه و...(دسایر )بو

 122 90 جمع

 

 هاي مربوط به دوره دوم مجلس. شاخص18جدول 

 ميزان )درصد( )بازنشستگي و درمان( شاخص

12/17 ها )بازنشستگي و درمان( به کل قوانین مصوبنسبت قوانین مصوب حوزه رفاه و بیمه
8/11 ها )بازنشستگي و درمان( به کل لوایح مصوبنسبت لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمه

0/9 هاي مصوبها )بازنشستگي و درمان( به کل طرحهاي مصوب حوزه رفاه و بیمهنسبت طرح
8/99 ها و لوایح ارائه شدهنسبت کل مصوبات به کل طرح

9/18 ها )بازنشستگي و درمان(هاي مصوب به لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمهدرصد طرح
68 ها(هاي مصوب به لوایح مصوب )کل حوزهدرصد طرح

 

 هاتوصيف قوانين مربوط به حوزه رفاه و بيمه

داشته  درصد( -42ها و لوایح ارائه شده در دوره دوم نسبت به دوره قبل رشد منفي )کل طرح

ها . همچنین طرحمورد کاهش یافته است 966به  874ها و لوایح ارائه شده از اي که شمار طرحگونهبه

 دهد. را نشان ميدرصد  -10معادل رشد منفي  ه است کهرسید 616به  607و لوایح مصوب از تعداد 

ها )بازنشستگي و درمان( باید اشاره کرد در این دوره درخصوص قوانین مصوب حوزه رفاه و بیمه

طرح و الیحه مصوب  25درصد( هستیم، یعني در دوره اول  6/17نسبت به دوره اول شاهد رشد )

 کنیم.له را بررسي ميئدر ادامه دالیل افزایش این مسکه یحه طرح و ال 62گردید و در دوره دوم 



 

هاي اجتماعي مانند هاي سالمت( بیمهاز میان سه حوزه مورد بررسي )رفاه، بیمه اجتماعي و بیمه

طرح و الیحه( و  16) خود اختصاص داده استه قبل همچنان بیشترین طرح و الیحه مصوب را بهردو

 هاي بعدي قرار دارند.الیحه در رده 1هاي سالمت با و الیحه و بیمه طرح 9مباحث حوزه رفاه با 

ها )بازنشستگي و درمان(، کمیسیون هاي مورد بررسي و مرتبط با بحث رفاه و بیمهاز کمیسیون

 رسانده استطرح و الیحه بیشترین طرح و الیحه را بررسي و به تصویب  5با امور بهداري و بهزیستي 

هاي کار و امور اداري و دفاع طرح و الیحه و کمیسیون 6ون برنامه و بودجه با و پس از آن کمیسی

 هاي بعدي قرار دارند.ه در ردهحطرح و الی 4طور مشترک با به

وانتقال حق بيمه توان به قوانيني درخصوص نقلازجمله قوانين مهم اين دوره مي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ازنشستگي، بيمه بيكاري، بازنشستگي پيش از موعد، تشكيلب

اي، خدمات درماني و حقوق و مزایاي همچنین قوانیني درخصوص انتقال سوابق بیمه پزشكي اشاره كرد.

نیروهاي مسلح به تصویب رسید. در این دوره با توجه به وضع اقتصادي نامناسب کشور و پایین آمدن 

اي چنداني به تصویب نرسید و در مقابل قوانین درآمدهاي کشور و نیز مخارج باالي جنگ قوانین توسعه

ویژه قوانیني جهت ارائه خدمات به نیروهاي درگیر در جنگ بیشتر جنبه حمایتي داشته، در این خصوص به

 .ها و لوایح مصوب این دوره دانستتوان دلیل افزایش طرحعوامل یاد شده را مي مصوب گردید.
 

 مجلس سوم

 69/17طرح و الیحه )حدود  26که از این شمار  شدطرح و الیحه مصوب  291در این دوره مجموعاً 

توان رویکرد ترمیمي به هاست. با نگاه به قوانین این دوره مجلس ميدرصد( در حوزه رفاه و بیمه

رسد دولت سعي در حمایت از اقشاري دارد که در نظر مياي که بهگونهبه ،موضوعات اجتماعي را یافت

انه یاند. قوانیني چون قانون حقوق و مزایاي ماهشته از انقالب دچار صدماتي شدهطول سالیان گذ

بگیران شهدا و مفقودین...، قانون پرداخت غرامت دستمزد، نحوه بازنشستگي جانبازان، حقوق مستمري

والدین شهدا و...، قانون پرداخت عیدي به مشموالن طرح شهید رجایي و ایجاد تسهیالتي براي 

 نشان از حاکمیت این رویکرد دارد.همگي  ،نجانبازا
 

 ها و لوايح در دوره سوم مجلس شوراي اسالمي. وضعيت قوانين، طرح13جدول 

 تعداد عنوان

 296 کل قوانین مصوب

 26 ها )بازنشستگي و درمان(تعداد قوانین مصوب حوزه رفاه و بیمه

 166 کل لوایح مصوب 

 15 ها )بازنشستگي و درمان(هتعداد لوایح مصوب حوزه رفاه و بیم

 127 هاي مصوب کل طرح

 0 ها )بازنشستگي و درمان(هاي مصوب حوزه رفاه و بیمهتعداد طرح

 956 ها و لوایح ارائه شده کل طرح



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 ها )بازنشستگي و درمان(بيمهو . مصوبات دوره سوم مجلس در حوزه رفاه 02جدول 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

1  
بگیران شهدا و مفقودین نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي انه مستمريیقانون اجازه پرداخت حقوق و مزایاي ماه

 ایران به بنیاد شهید انقالب اسالمي
  -  - 2 - - طرح

2  
علت همکاري با نیروهاي شدگاني که بهه بیمهقانون پرداخت غرامت و دستمزد معادل آخرین مزد یا حقوق روزانه ب

 شوندمسلح جمهوري اسالمي ایران مجروح شده یا مي
  بهداري و بهزیستي - -    الیحه

6  
قانون الحاق یک تبصره به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایاني که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 

 مجلس شوراي اسالمي 16/12/1661
  بهداري و بهزیستي - -    الیحه

4  
قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي ایران و جنگ تحمیلي و معلولین عادي و شاغلین مشاغل سخت و 

 آورزیان
  اداري و استخدامي - -    الیحه

  اداري و استخدامي - -    الیحه قالب اسالمي و جنگ تحمیليبگیر شهدا، جانبازان و مفقودین انقانون حقوق والدین بازنشسته و وظیفه و مستمري  9

  برنامه و بودجه - -  -  الیحه کل کشور 1668قانون بودجه   6

  بهداري و بهزیستي - -    طرح ( قانون تأمین اجتماعي6ماده )« ب»و « الف»قانون الزام سازمان تأمین اجتماعي به اجراي بندهاي   0

  دفاع - -    الیحه انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درماني مشمولین قانون ارتش جمهوري اسالمي ایرانمزایاي مستمر، پس قانون حقوق و  8

  اداري و استخدامي - -    الیحه قانون اصالح مقررات بازنشستگي و وظیفه قانون استخدام کشوري  5

  برنامه و بودجه  - 1 - - طرح يیقانون پرداخت عیدي به مشموالن طرح شهید رجا  17

  برنامه و بودجه - -  -  الیحه کل کشور 1665قانون بودجه سال   11

12  
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران و الحاق دو  –قانون برنامه اول توسعه اقتصادي  6قانون اصالح جدول 

 تبصره به آن
  برنامه و بودجه - -    طرح

  کار و امور اجتماعي  - 1 - - حهالی قانون بیمه بیکاري  16

  کار و امور اجتماعي - -    الیحه قانون کار  14

  برنامه و بودجه  - 1 - - الیحه کل کشور 1665قانون متمم قانون بودجه سال   19

16  
 قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فني و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجي نهادهاي انقالب و

 مؤسساتي که تولیدات غیرتسلیحاتي دارند
  کار و امور اجتماعي - -    طرح



 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

  برنامه و بودجه - -  -  الیحه کل کشور 1607قانون بودجه سال   10

  -  - 2 - - طرح يیقانون اجازه پرداخت عیدي به مشمولین طرح شهید رجا  18

15  

( قانون تأمین اجتماعي مصوب تیرماه 86-82-81-87-04-06-02-07-67قانون اصالح الیحه قانوني شمول مواد )

شدگاني که در جریان انقالب اسالمي دچار نقص عضو و ازکارافتادگي جزئي یا ازکارافتادگي درباره کلیه بیمه 1694

 26/6/1698مصوب  ،اندکلي گردیده یا به درجه شهادت رسیده

  بهداري و بهزیستي - -    الیحه

  اداري و استخدامي - -  -  الیحه گ پرداخت کارکنان دولتقانون نظام هماهن  27

  کار و امور اجتماعي - -    طرح شدگان تأمین اجتماعيقانون تمدید مهلت قانون بازنشستگي پیش از موعد بیمه  21

22  
مصوب ( قانون اصالح مقررات بازنشستگي و وظیفه قانون استخدام کشوري 2تبصره ماده )« ب»قانون اصالح بند 

 مجلس شوراي اسالمي 16/12/1668
  اداري و استخدامي - -    طرح

  برنامه و بودجه - -  -  الیحه کل کشور 1601قانون بودجه سال   26

  برنامه و بودجه  - 2 - - الیحه کل کشور 1607قانون اصالح قسمتي از بودجه سال   24

  -  - 2 - - الیحه هاي مشمول قانون کاران شاغل در کارگاهانه کارگریقانون مربوط به تعیین عیدي و پاداش سال  29

  -  - 2 - - طرح قانون اصالح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  26



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 ها )بازنشستگي و درمان( در حوزه رفاه و بيمه. مصوبات دوره سوم مجلس 01جدول 

 به تفكيك كميسيون و طرح و اليحه

 اليحه طرح كميسيون 

 4 1 ي و استخداميامور ادار

 6 2 امور برنامه و بودجه

 1 7 امور دفاعي

 2 2 امور اجتماعي کار و

 4 7 امور بهداري و بهزیستي

 2 2 نامشخص

 13 7 جمع

 

 ها )بازنشستگي و درمان( در حوزه رفاه و بيمه. مصوبات دوره سوم مجلس 00جدول 

 به تفكيك موضوع

 درصد طرح و اليحه موضوع

 6/42 11 جتماعي هاي ابیمه

 1/26 6 هاي سالمتبیمه

 0/0 2 رفاه

 20 0 جه و...(دسایر )بو

 122 06 جمع

 
 هاي مربوط به دوره سوم مجلس. شاخص09جدول 

 ميزان )درصد( شاخص

 1/17 ها )بازنشستگي و درمان( به کل قوانین مصوبنسبت قوانین مصوب حوزه رفاه و بیمه

 14 ها )بازنشستگي و درمان( به کل لوایح مصوبو بیمهنسبت لوایح مصوب حوزه رفاه 

 8/9 هاي مصوبها )بازنشستگي و درمان( به کل طرحهاي مصوب حوزه رفاه و بیمهنسبت طرح

 1/46 ها و لوایح ارائه شدهنسبت کل مصوبات به کل طرح

 8/66 ها )بازنشستگي و درمان(هاي مصوب به لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمهدرصد طرح

 2/27 ها(هاي مصوب به لوایح مصوب )کل حوزهدرصد طرح

 

 هاتوصيف قوانين مربوط به حوزه رفاه و بيمه

نسبت سایر موارد مورد به هاي اجتماعي بیمهدر بررسي دوره سوم مجلس شوراي اسالمي باید گفت، 

این  ؛ود اختصاص داده استخطرح و الیحه بیشتري را به ،و حوزه رفاهدرمان هاي بررسي از قبیل بیمه

هاي اجتماعي را نشان هاي قبل نیز وجود داشته است. این موضوع اهمیت بیمهمسئله البته در دوره

درصد( به این  6/42طرح و الیحه ) 11طرح و الیحه مصوب  26دهد. در این دوره از مجموع مي

م در این دوره قابل توجه است، هاي قبل هنسبت به دورهدرمان هاي موضوع اختصاص یافت. رشد بیمه

که رسیده درصد  1/26رقم به بوده که در این دوره درصد  1/6و  1/6هاي قبل ارقام این مورد در دوره

موضوعات رفاهي که همچنان با تعداد کمي طرح و الیحه در جایگاه درنهایت رشد قابل توجهي است. 



 

هاي سالیانه و اي اعم از بودجهقوانین بودجه سوم قرار دارد. از نکات قابل توجه در این دوره وضع

 خود اختصاص داده است.درصدي از قوانین مصوب را به 20هاي آنهاست که حجم حدوداً متمم

در ادامه باید به قوانین مهمي بپردازیم که در این دوره به تصویب رسیده است ازجمله این قوانین 

( قانون تأمین 6ماده )« ب»و « الف»جراي بندهاي به ا قانون الزام سازمان تأمين اجتماعيیکي 

حوادث و  (شد تعهدات مربوط به الفاجتماعي بود که برمبناي آن سازمان تأمین اجتماعي مکلف 

تعهدات درماني مکلف شد عهده گیرد. بر این مبنا سازمان تأمین اجتماعي بارداري را به (ها و ببیماري

هاي رسمي تأمین صورت نیاز از بخش خصوصي با رعایت تعرفههاي دولتي و در مزبور را از بخش

 ها بود.پیش از این سازمان خدمات درماني مسئول ارائه خدمت در این زمینه .نماید

 بيمه بيكاري و قانون تمديد مهلت قانون بازنشستگيمهم دیگر قانون کار، قانون قوانین 

در نوع خود تحوالت بزرگي در حوزه تأمین  شدگان تأمین اجتماعي بودند کهپیش از  موعد بیمه

 اجتماعي بودند. 

 

 مجلس چهارم

 0طرح و الیحه یعني نزدیک به  24طرح و الیحه به تصویب رسید که از این تعداد  642در این دوره 

 . شدمصوب )بازنشستگي و درمان(  هادرصد در حوزه رفاه و بیمه

 

 دوره چهارم مجلس شوراي اسالميها و لوايح در . وضعيت قوانين، طرح02جدول 

 تعداد عنوان

 642 کل قوانین مصوب

 24 ها )بازنشستگي و درمان(تعداد قوانین مصوب حوزه رفاه و بیمه

 225 کل لوایح مصوب 

 27 ها )بازنشستگي و درمان(تعداد لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمه

 116 هاي مصوب کل طرح

 4 ها )بازنشستگي و درمان(و بیمههاي مصوب حوزه رفاه تعداد طرح

 626 ها و لوایح ارائه شده کل طرح



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 ها )بازنشستگي و درمان(. مصوبات دوره چهارم مجلس در حوزه رفاه و بيمه01جدول 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

  -  - 2 - - الیحه هاي بهداشتي و درماني کشورها، برنامه بیمه درماني کارمندان دولت و طرح توسعه شبکهنقانون تأمین کسري اعتبار بیمارستا  1

 - -  -  الیحه هاي تعطیل شده بر اثر جنگ تحمیليقانون به هزینه قطعي منظور نمودن پرداخت حقوق ایام بالتکلیفي کارگران کارگاه  2
اقتصاد و دارایي و 

 تعاون
 

  بهداري و بهزیستي  - 1 - - الیحه سرپرستن تأمین زنان و کودکان بيقانو  6

  برنامه و بودجه  - 1 - - الیحه کل کشور 1601قانون بودجه سال « 67»قانون اصالح تبصره   4

9  
مشراغل  قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحمیلي و معلولین عادي و شراغلین  « 6»قانون شمول تبصره 

 آور به کارکنان واحدهاي صنعتي و تحقیقاتي وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلحسخت و زیان
  امور دفاعي - -    طرح

  برنامه و بودجه - -  -  الیحه کل کشور 1602قانون بودجه سال   6

  بهداري و بهزیستي - -    الیحه (06و الحاق دو تبصره به ماده ) 1694( قانون تأمین اجتماعي مصوب 06( و تبصره ماده )00( و )02قانون اصالح مواد )  0

 - -    الیحه یر سوابق خدمت غیردولتي در احتساب حقوق بازنشستگي و وظیفه و مستمري کارکنان دولتثقانون نحوه تأ  8

امور اداري و 

 استخدامي و کار و

 امور اجتماعي

 

  بهداري و بهزیستي - -    الیحه 1694( قانون تأمین اجتماعي مصوب 68قانون الحاق یک تبصره به ماده )  5

17  
قانون برقراري حقوق وظیفه یا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و کساني که به منراطق جنگري مراجعرت نمروده و بره      

 شوندعلت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت مي
  نهادهاي انقالب - -    الیحه

 - -  -  طرح ( قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت1ماده )« 6»قانون استفساریه درخصوص تبصره   11
امور اداري و 

 استخدامي
 

  امور دفاعي - -    الیحه قانون اساسنامه سازمان تأمین خدمات درماني پرسنل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران  12

 - -    الیحه ورکل کش 1606قانون بودجه سال   16

برنامه و بودجه و 

اقتصاد دارایي و 

 تعاون

 
 

 



 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

14  
هاي مشمول قانون تأمین اجتماعي که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صرورت  قانون دریافت جرائم نقدي از کارفرمایان کارگاه

 نمایندشدگان و حق بیمه مربوط اقدام نميمزد و حقوق بیمه
  زیستيبهداري و به - -    الیحه

 - -    الیحه قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظیفه  19
امور اداري و 

 استخدامي
 

16  
انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمراني مشرمولین قرانون ارترش جمهروري      ( قانون حقوق و مزایاي مستمر، پس10قانون لغو ماده )

 اسالمي ایران
  امور دفاعي - -    الیحه

 - -    الیحه مگاني خدمات درماني کشورقانون بیمه ه  10
 -بهداري و بهزیستي

 برنامه و بودجه
 

  تلفیق - -    الیحه ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایرانقانون برنامه پنج  18

 - -    الیحه کل کشور 1604قانون بودجه سال   15

برنامه و بودجه و 

 اقتصاد دارایي و

 تعاون

 

  بهداري و بهزیستي - -    طرح ( قانون تأمین اجتماعي81ماده )« 1»قانون الحاق یک تبصره به بند   27

  -  - 2 - - الیحه ( قانون بیمه همگاني خدمات درماني کشور9قانون اصالح ماده )  21

  -  - 2 - - طرح قانون نحوه پرداخت عیدي به کارکنان دولت  22

  خاص - -    الیحه کل کشور 1609ل قانون بودجه سا  26

  -  - 2 - - الیحه قانون اصالح قوانین و مقررات بازنشستگي و وظیفه  24



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 ها )بازنشستگي و درمان( در حوزه رفاه و بيمه. مصوبات دوره چهارم مجلس 06جدول 

 به تفكيك كميسيون و طرح و اليحه

 اليحه طرح كميسيون

 1 1 امور اداري و استخدامي

 2 7 امور برنامه و بودجه

 2 1 امور دفاعي

 1 7 امور اجتماعي و اداري و استخدامي کار و

 4 1 امور بهداري و بهزیستي

 1 7 نهادهاي انقالب

 0 2 و بودجه و اقتصاد هبرنام

 1 7 تلفیق

 1 7 اقتصاد

 1 7 بهداري و برنامه

 1 7 خاص

 6 1 نامشخص

 02 2 جمع

 

 ها )بازنشستگي و درمان( در حوزه رفاه و بيمهوره چهارم مجلس مصوبات د . 07جدول 

 به تفكيك موضوع

 درصد طرح و اليحه موضوع

 6/41   17 هاي اجتماعي  بیمه

 29 6 هاي سالمتبیمه

 2/4 1 رفاه

 1/25 0 جه و...(دسایر )بو

 122 02 جمع

 
 هاي مربوط به دوره چهارم مجلس. شاخص08جدول 

 صد(ميزان )در شاخص

 0 ها )بازنشستگي و درمان( به کل قوانین مصوبنسبت قوانین مصوب حوزه رفاه و بیمه

 0/8 ها )بازنشستگي و درمان( به کل لوایح مصوبنسبت لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمه

 9/6 هاي مصوبها )بازنشستگي و درمان( به کل طرحهاي مصوب حوزه رفاه و بیمهنسبت طرح

 6/94 ها و لوایح ارائه شدهت به کل طرحنسبت کل مصوبا

 27 ها )بازنشستگي و درمان(هاي مصوب به لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمهدرصد طرح

 6/45 ها(هاي مصوب به لوایح مصوب )کل حوزهدرصد طرح

 

 هاتوصيف قوانين مربوط به حوزه رفاه و بيمه

ها )بازنشستگي و درمان(، کمیسیون بهداري و در بررسي عملکرد مجلس چهارم در حیطه رفاه و بیمه

 طرح و الیحه پنجبهزیستي بیشترین فعالیت را در تصویب قانون داشته است. این کمیسیون با تصویب 

طرح و الیحه  سهدرصد( در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن کمیسیون امور دفاعي با  21)حدود 



 

رویکرد داشتن توان ميرا هداري بهاي قابل توجه کمیسیون درصد( در رده دوم است. از فعالیت 9/12)

( و تبصره ماده 00( و )02، قانون اصالح مواد )دانستیر و تحول قانوني در حوزه تأمین اجتماعي یتغ

( قانون 68( قانون تأمین اجتماعي، اصالح قوانین بازنشستگي و وظیفه و الحاق یک تبصره به ماده )06)

 .رویکرد هستنداین مصادیق ه تأمین اجتماعي ازجمل

هاي باید اشاره کرد که مانند سه دوره گذشته در این دوره هم موضوعات مربوط به بیمه

مورد طرح و الیحه با اختصاص سهمي   17 کهخود اختصاص داده اجتماعي بیشترین قانون را به

 باشد.مي دهنده این موضوعدرصدي نشان 6/41

. قوانین مهمي که ه استنیز در این دوره اتفاقات قابل تأملي رخ داددرمان هاي درخصوص بحث بیمه

قوانين بيمه همگاني خدمات درماني كشور، اساسنامه سازمان تأمين ویب رسید صدر این دوره به ت

( قانون حقوق و 17خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، لغو ماده )

، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسالمي انداز ثابتمزاياي مستمر، پس

( قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور و قانون تأمين كسري اعتبار 1ايران، اصالح ماده )

هاي بهداشتي و درماني ها، برنامه بيمه درماني كارمندان دولت و طرح توسعه شبكهبيمارستان

 و دقت نظر دولت و مجلس به این حوزه است. دهنده اهمیتکه نشان كشور هستند

 

 مجلس پنجم

طرح و الیحه  29)بازنشستگي و درمان(  هاطرح و الیحه تصویبي، سهم حوزه رفاه و بیمه 695از تعداد 

 درصدي را رقم زده است. 0سهمي  بود که تقریباً

 

 ها و لوايح در دوره پنجم مجلس شوراي اسالمي. وضعيت قوانين، طرح03جدول 

 تعداد عنوان

 695 کل قوانین مصوب

 29 ها )بازنشستگي و درمان(تعداد قوانین مصوب حوزه رفاه و بیمه

 111 کل لوایح مصوب 

 27 ها )بازنشستگي و درمان(تعداد لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمه

 248 هاي مصوب کل طرح

 9 (ها )بازنشستگي و درمانهاي مصوب حوزه رفاه و بیمهتعداد طرح

 676 ها و لوایح ارائه شده کل طرح



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 ها )بازنشستگي و درمان(. مصوبات دوره پنجم مجلس در حوزه رفاه و بيمه92جدول 

 نوع پيشنهاد عنوان رديف
شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

  امور اداري و استخدامي  - 1 - - یحهال ( قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت5قانون اصالح ماده )  1

  برنامه و بودجه  - 1 - - الیحه کل کشور 1609قانون اصالح قانون بودجه سال   2

  برنامه و بودجه  - 1 - - طرح )خدمات درماني( از محل اعتبارات )بودجه عمومي( 67676هاي پرسنلي کارکنان برنامه قانون پرداخت هزینه  6

  تلفیق - -    الیحه کل کشور 1606ل قانون بودجه سا  4

9  
انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درماني مشمولین قانون ( قانون حقوق و مزایاي مستمر، پس16قانون اصالح ماده )

 ارتش جمهوري اسالمي ایران
  امور اداري و استخدامي - -    الیحه

6  
تي کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم قانون واگذاري قیومیت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیس

 توسط دادگاه صالح
  امور قضایي و حقوقي - -    الیحه

0  
قانون اصالح قانون راجع به بیمه کادر ثابت ارتش و  اندارمري در مقابل حوادث ناشیه که به مناسبت انجام وظیفه 

 دهدرخ مي
  امور دفاعي - -    الیحه

8  
یازات ایثارگري و اشتغال در مناطق جنگي و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار شاغل در امت يقانون اعطا

 هاي دولت و وابسته به دولت و نهادهاي انقالب اسالمي و وابسته به آنهاکارگاه
  کار و امور اجتماعي - -    الیحه

  بهداري و بهزیستي - -    الیحه زیلو ، گلیم وقانون بیمه بازنشستگي، فوت و ازکارافتادگي بافندگان قالي، قالیچه  5

  امور اداري و استخدامي - -    طرح 1694( قانون تأمین اجتماعي مصوب 06قانون الحاق دو تبصره به ماده )  17

  بهداري و بهزیستي - -    الیحه ( قانون تأمین اجتماعي46، 44، 87قانون اصالح مواد )  11

  امور اداري و استخدامي - -    الیحه هاي ضروري به کارکنان دولتپرداخت پاداش پایان خدمت و بخشي از هزینه قانون اصالح قانون  12

  امور اداري و استخدامي - -    الیحه قانون الحاق یک تبصره به قانون اصالح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  16

14  
المي ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمي و اساسنامه سازمان تأمین قانون اصالح قوانین ارتش جمهوري اس

 خدمات درماني پرسنل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران
  امور دفاعي - -    الیحه

19  
هاي مشمول قانون تأمین اجتماعي که ظرف مهلت ( قانون دریافت جرائم از کارفرمایان کارگاه2قانون اصالح ماده )

 نمایندشدگان و حق بیمه مربوط اقدام نميبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمهمقرر نس
  بهداري و بهزیستي - -    الیحه

  اقتصاد و تعاون - -    الیحه هاي دریافتيقانون معافیت سازمان بیمه خدمات درماني از پرداخت مالیات حق بیمه  16



 

 نوع پيشنهاد عنوان رديف
شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

  اصلي - -    الیحه کل کشور 1600قانون بودجه سال   10

  -  - 2 - - طرح کل کشور 1600قانون بودجه سال « 17»تبصره « الف»قانون تفسیر بند   18

15  

قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحمیلي و معلولین عادي و « 6»قانون تسري مفاد تبصره 

آور کلیه نیروهاي نظامي و یانبه شاغالن مشاغل سخت و ز 1660آور مصوب شاغلین مشاغل سخت و زیان

 هاي وابستهانتظامي، وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح و سازمان

  امور دفاعي - -    الیحه

  برنامه و بودجه - -  -  الیحه کل کشور 1608قانون بودجه سال   27

  برنامه و بودجه - -    الیحه رانساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایقانون برنامه پنج  21

  بهداري و بهزیستي - -    الیحه ( قانون تأمین اجتماعي9قانون الحاق یک تبصره به الیحه قانوني اصالح ماده )  22

  برنامه و بودجه - -  -  الیحه کل کشور 1605قانون بودجه سال   26

  خاص - -    طرح ها و سایر کارکناننشستگي بانوان شاغل، خانوادهاي از مقررات مربوط به حقوق بازقانون اصالح پاره  24

  بهداري و بهزیستي - -    طرح ونقل بار و مسافر بین شهريقانون بیمه اجتماعي رانندگان حمل  29



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 ها )بازنشستگي و درمان( در حوزه رفاه و بيمه. مصوبات دوره پنجم مجلس 91جدول 

 و اليحه به تفكيك كميسيون و طرح

 اليحه طرح كميسيون

 4 1 امور اداري و استخدامي

 9 1 امور برنامه و بودجه

 6 7 امور دفاعي

 1 7 کار و امور اجتماعي

 4 1 امور بهداري و بهزیستي

 1 2 قضایي و حقوقي

 1 2 اقتصاد و تعاون

 1 7 تلفیق

 7 1 خاص

 7 1 نامشخص

 02 1 جمع

 

 ها )بازنشستگي و درمان( در حوزه رفاه و بيمهجلس . مصوبات دوره پنجم م90جدول 

 به تفكيك موضوع

 درصد طرح و اليحه موضوع

 48 12 هاي اجتماعي بیمه

 27 9 هاي سالمتبیمه

 4 1 رفاه

 28 0 جه و...(دسایر )بو

 122 01 جمع

 
 هاي مربوط به دوره پنجم مجلس. شاخص99جدول 

 ميزان )درصد( شاخص

 0 ها )بازنشستگي و درمان( به کل قوانین مصوبب حوزه رفاه و بیمهنسبت قوانین مصو

 18 ها )بازنشستگي و درمان( به کل لوایح مصوبنسبت لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمه

 2 هاي مصوبها )بازنشستگي و درمان( به کل طرحهاي مصوب حوزه رفاه و بیمهنسبت طرح

 2/95 ارائه شدهها و لوایح نسبت کل مصوبات به کل طرح

 29 ها )بازنشستگي و درمان(هاي مصوب به لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمهدرصد طرح

 4/226 ها(هاي مصوب به لوایح مصوب )کل حوزهدرصد طرح

 

 هاتوصيف قوانين مربوط به حوزه رفاه و بيمه

 6برنامه و بودجه که  دهد که پس از کمیسیونبررسي مصوبات دوره پنجم مجلس شوراي اسالمي نشان مي

هاي اداري و استخدامي و بهداري و بهزیستي هر کدام با ، کمیسیونه استطرح و الیحه را تصویب کرد

 درصد( بیشترین سهم را در تصویب قوانین این حوزه داشتند. 27طرح و الیحه ) 9مصوب کردن 

الیحه تصویب شده  طرح و 29طرح و الیحه از مجموع  12هاي اجتماعي با تصویب حوزه بیمه



 

در این دوره با  درمانهاي خود اختصاص داده است. حوزه بیمهدرصد( را به 48بیشترین میزان )

 ،خود اختصاص داد. حوزه رفاهها و لوایح نرخ قابل توجهي از قوانین را بهدرصد کل طرح 27اختصاص 

که حجم باالي قوانین در حوزه درصدي همچنان در جایگاه سوم قرار دارد. باید اشاره کرد  4با سهم 

هاي اجتماعي بیشتر از آن که به سبب گستردگي و کثرت مسائل این حوزه باشد، به علت فقدان بیمه

فرهنگي پیرامون قوانین  -هاي اجتماعيکار کارشناسي دقیق و مطالعات مقدماتي و عدم وجود پیوست

هاي پس از تصویب حاتي است که در سالشاهد مثال در این خصوص، تغییرات زیاد و اصال ؛حوزه است

 افتد.یک قانون اتفاق مي

هاي اجتماعي قوانيني در جهت درخصوص قوانين مهم در اين دوره بايد گفت در حوزه بيمه

مورد  تسهيل شرايط اقشار خاص مانند بافندگان و رانندگان تصويب شد، همچنين قوانيني در

قانون تأمين اجتماعي ( 29، 22، 82ي هم در مواد )آور و اصالحاتشاغالن مشاغل سخت و زيان

ها به تمرکز بر جنبه حمایتي تأمین اجتماعي یکي از دالیل رسد عالقه زیاد دولتنظر ميبه عمل آمد.به

بیمه و هاي اکنون به یکي از مسائل اصلي صندوقموضوعي که هم ؛تراکم قوانین در این حوزه است

و همچنین افزایش میزان گسترش بیکاري اعتقاد برخي از کارشناسان  بازنشستگي تبدیل شده است. به

 بیمه اجتماعي بیانجامد.هاي تواند به ورشکستگي صندوقميها تعهدات صندوق

هاي درماني مشمولین قانون ارتش جمهوري هاي درمان قوانیني در حوزه بیمهدر حیطه بیمه

ل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران، معافیت اسالمي ایران، سازمان تأمین خدمات درماني پرسن

 هاي دریافتي و غیره مصوب گردید.سازمان بیمه خدمات درماني از پرداخت مالیات حق بیمه
 

 مجلس ششم

طرح و الیحه در حوزه  27د که از این تعداد مصوبه یطرح و الیحه به تصویب رس 656در این دوره 

درصدي و البته رشد منفي این حوزه نسبت به  9دهنده سهم نبه تصویب رسید که نشا هارفاه و بیمه

 مجلس پنجم است.
 

 ها و لوايح در دوره ششم مجلس شوراي اسالمي. وضعيت قوانين، طرح92جدول 

 تعداد عنوان

 656 کل قوانین مصوب

 27 ها )بازنشستگي و درمان(تعداد قوانین مصوب حوزه رفاه و بیمه

 678 کل لوایح مصوب 

 16 ها )بازنشستگي و درمان(اد لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمهتعد

 88 هاي مصوب کل طرح

 4 ها )بازنشستگي و درمان(هاي مصوب حوزه رفاه و بیمهتعداد طرح

 816 ها و لوایح ارائه شده کل طرح



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 ها )بازنشستگي و درمان(. مصوبات دوره ششم مجلس در حوزه رفاه و بيمه91 جدول

 وانعن رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

  بهداشت و درمان - -    الیحه ( قانون تأمین اجتماعي6به ماده )« 2»عنوان تبصره قانون الحاق یک تبصره به  1

  بهداشت و درمان - -    رحط 1692ماه ماني مصوب آبانت( قانون بیمه اجباري کارگران ساخ9قانون اصالح ماده )  2

  تلفیق  - 2 - - الیحه کل کشور 1687قانون بودجه سال   6

4  
( قرانون ترأمین اجتمراعي مصروب     06( و تبصرره مراده )  00( و )02( قانون اصالح مرواد ) 06الحاق ماده )« 2»قانون اصالح تبصره 

 1601( مصوب 06و الحاق دو تبصره به ماده ) 1694
  بهداشت و درمان - -    الیحه

  اجتماعي - -  -  الیحه هاي کار و کارگري و اجتماعي بین دولت جمهوري اسالمي ایران و دولت قطرقانون متمم الحاقي به توافقنامه همکاري  9

  اجتماعي - -    الیحه ( قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت5قانون اصالح قانون ماده )  6

  اجتماعي - -    الیحه ( قانون نظام پرداخت کارکنان دولت14تبصره به ماده ) قانون الحاق یک  0

8  
ثیر سوابق متعلقه بر سازمان تأمین اجتماعي براي استفاده از مزایاي مقرر در قانون تأمین اجتمراعي مصروب تیرمراه    أقانون نحوه ت

1694 
 - -    طرح

بهداشت و  -اجتماعي

 درمان
 

  اجتماعي - -  -  الیحه 1606( قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظیفه مصوب 2ماده )« 6»و « 1»هاي درخصوص تبصره قانون استفساریه  5

  اجتماعي - -    الیحه قانون اصالح برخي از مواد قانون اصالح مقررات بازنشستگي و وظیفه قانون استخدام کشوري  17

 - -  -  الیحه سال 4دولت به مدت قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي   11
برنامه و بودجه و 

 محاسبات
 

  تلفیق - -  -  الیحه کل کشور 1681قانون بودجه سال   12

  اجتماعي - -    الیحه ه کارکنان دولتبهاي ضروري ( قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشي از هزینه2قانون اصالح ماده )  16

  اجتماعي - -    الیحه ( قانون نظام پرداخت کارکنان دولت6به ماده )« 0»عنوان تبصره به قانون الحاق یک تبصره  14

  تلفیق - -    الیحه کل کشور 1682قانون بودجه سال   19

  مشترک - -  -  الیحه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي  16

  اصلي - -  -  الیحه کل کشور 1686قانون بودجه سال   10

  اجتماعي  - 1 - - طرح ( قانون کار و الحاق یک تبصره به آن14قانون اصالح تبصره ماده )  18

  بهداشت و درمان  - 1 - - طرح قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن  15

27  
لین مشراغل سرخت و   قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي ایران و جنگ تحمیلي و معلولین عادي و شاغ

 1660آور مصوب زیان
  -  - 2 - - الیحه



 

 ها )بازنشستگي و درمان( در حوزه رفاه و بيمه. مصوبات دوره ششم 96 جدول

 به تفكيك كميسيون و طرح و اليحه

 اليحه طرح كميسيون

 2 7 برنامه و بودجه

 7 1 بهداشت -اجتماعي

 2 2 بهداشت

 6 7 تلفیق

 0 1 اجتماعي

 1 7 کمشتر

 1 7 نامشخص

 16 2 جمع

 

 ها )بازنشستگي و درمان( در حوزه رفاه و بيمهمصوبات دوره ششم مجلس  .97جدول 

 به تفكيك موضوع

 درصد طرح و اليحه موضوع

 67 12 هاي اجتماعي  بیمه

 7 7 هاي سالمتبیمه

 9 1 رفاه

 69 0 جه و...(دسایر )بو

 122 02 جمع

 
 وط به دوره ششم مجلسهاي مرب. شاخص98جدول 

 ميزان )درصد( شاخص

 9 ها )بازنشستگي و درمان( به کل قوانین مصوبنسبت قوانین مصوب حوزه رفاه و بیمه

 2/9 ها )بازنشستگي و درمان( به کل لوایح مصوبنسبت لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمه

 9/4 هاي مصوبکل طرحها )بازنشستگي و درمان( به هاي مصوب حوزه رفاه و بیمهنسبت طرح

 9/48 ها و لوایح ارائه شدهنسبت کل مصوبات به کل طرح

 27 ها )بازنشستگي و درمان(هاي مصوب به لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمهدرصد طرح

 9/28 ها(هاي مصوب به لوایح مصوب )کل حوزهدرصد طرح

 

 هاتوصيف قوانين مربوط به حوزه رفاه و بيمه

طرح و الیحه و مشارکت در یک طرح بیشترین فعالیت  8با تصویب  1میسیون اجتماعيدر این دوره ک

طرح و  4ها )بازنشستگي و درمان( داشته است و کمیسیون بهداشت با تصویب را در عرصه رفاه و بیمه

 الیحه و مشارکت در تصویب یک طرح در جایگاه دوم قرار داشت.

هاي گذشته همچنان در این دوره هم صدرنشین ههاي اجتماعي مانند تمامي دورحیطه بیمه

                                                 
 .شد داده مجلس تخصصي هايکمیسیون وظایف و اسامي در دوره تغییراتيدر این  .1



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

طرح و الیحه  27درصد( از مجموع  67) طرح و الیحه 12ها و لوایح بود. در حوزه مزبور تصویب طرح

مصوب گردید. باید اشاره کرد که در این دوره قوانین مهمي در موضوعات  بیمه کارگران ساختماني، 

وانتقال سوابق ي، نقلئازنشستگي آنان، ازکارافتادگي کلي و جزآور و شرایط احراز بمشاغل سخت و زیان

اي، بازنشستگي جانبازان، قوانیني درخصوص نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظیفه، بیمه

از همه مهمتر قانون ساختار اصالحاتي در مقررات بازنشستگي و وظیفه، قانون استخدام کشوري و 

ه تصويب رسيد. قانون اخير كه از قوانين مهم اين دوره نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ب

اي، حمايتي و توانبخشي و حوزه است موضوعات رفاه و تأمين اجتماعي را در سه حوزه بيمه

 دهد.را ارائه مي يو مواد قانونبخشيده امدادي انتظام 

و تصویب قرار  ها و لوایح کمي مورد بررسيهاي درمان و رفاه طرحبیمه در دوره ششم در حیطه

 دوره قانون جامع حمايت از حقوق معلوالنتوان گفت مهمترین قوانین این طوري که ميگرفت به

 در حوزه رفاه اجتماعي است.

 

 مجلس هفتم

ها طرح و الیحه را به تصویب رساند که سهم حوزه رفاه و بیمه 666مجلس شوراي اسالمي 

 درصد بوده است.  6/5عبارتي طرح و الیحه یا به  61)بازنشستگي و درمان( 

 

 ها و لوايح در دوره هفتم مجلس شوراي اسالمي. وضعيت قوانين، طرح93جدول 

 تعداد عنوان

 666 کل قوانین مصوب

 61 ها )بازنشستگي و درمان(تعداد قوانین مصوب حوزه رفاه و بیمه

 266 کل لوایح مصوب 

 10 تگي و درمان(ها )بازنشستعداد لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمه

 50 هاي مصوب کل طرح

 14 ها )بازنشستگي و درمان(هاي مصوب حوزه رفاه و بیمهتعداد طرح

 826 ها و لوایح ارائه شده کل طرح

 



 

 ها )بازنشستگي و درمان(مصوبات دوره هفتم مجلس در حوزه رفاه و بيمه .22جدول 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

  تلفیق - -  -  الیحه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران  1

  اجتماعي - -    طرح منظور ایجاد نظام هماهنگ و فراگیر پرداخت مستمري بازنشستگانقانون الزام دولت به اقدام قانوني به  2

6  
افزایش حقوق بازنشستگي مشمولین قانون حالت اشتغال مسرتخدمین شرهید، جانبراز، ازکارافتراده و مفقروداالثر       قانون

 اندبازنشسته شده 14/8/1600که قبل از تاریخ  1602انقالب و جنگ تحمیلي مصوب 
  برنامه و بودجه و محاسبات - -    الیحه

4  
لقه بر سازمان تأمین اجتمراعي برراي اسرتفاده از مزایراي مقررر در قرانون        قانون استفساریه قانون نحوه تأثیر سوابق متع

 1694تأمین اجتماعي مصوب تیرماه 
  اجتماعي - -  -  طرح

  تلفیق - -  -  الیحه کل کشور 1684قانون بودجه سال   9

  برنامه و بودجه و محاسبات - -  -  طرح کل کشور 1684قانون بودجه سال « 19»تبصره « الف»قانون استفساریه بند   6

0  
ماده واحده قانون اصالح نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي ایران و جنگ تحمیلري  « 6»قانون استفساریه تبصره 

 1660آور مصوب و معلولین عادي و شاغلین مشاغل سخت و زیان
  اجتماعي - -  -  طرح

8  
قرانون نظرام هماهنرگ پرداخرت کارکنران دولرت       « 22»و « 10»هراي  ( و تبصره6ماده )« 4»قانون استفساریه تبصره 

 1607مصوب 
  اجتماعي - -  -  طرح

  تلفیق - -  -  الیحه کل کشور 1689قانون بودجه سال   5

  اجتماعي - -  -  طرح 1687( قانون تأمین اجتماعي مصوب 06الحاق به ماده )« 2»قانون استفساریه اصالحیه تبصره   17

  بهداشت و درمان  - 1 - - طرح هاي متفرقهگر درماني به پرداخت خسارتهاي بیمهن الزام سازمانقانو  11

12  
اي از مقررات مربوط بره حقروق بازنشسرتگي برانوان شراغل و خانوارهرا و سرایر        ( قانون اصالح پاره5قانون اصالح ماده )

 1605مصوب  ،کارکنان
  اجتماعي - -    الیحه

16  
( قرانون  116( قانون تنظیم بخشي از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصالح مراده ) 17( و )5ماده )قانون اصالح 

 برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران
  صنایع و معادن - -    الیحه

  مشترک - -    الیحه قانون مدیریت خدمات کشوري  14

  تلفیق - -  -  الیحه کل کشور 1686قانون بودجه سال   19

  -  - 2 - - طرح ((M.Sهاي خاص و ام . اس العالج )بیماران سرطاني و بیماريقانون بیمه انفرادي بیماران دیابتي و صعب  16



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

  -  2 - - - طرح 1606مصوب  ،( قانون تأمین اجتماعي اصالحي87ماده )« 6»بند « 6»قانون اصالح تبصره   10

  -  - 2 - - طرح اده بودجه خدماتي حمایتي زنان سرپرست خانوار و معلوالن به سازمان بهزیستي کشورقانون اع  18

15  
( قرانون تنظریم   8( قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع مراده ) 5الحاقي ماده )« 6»قانون اصالح تبصره 

 1687مصوب  ،بخشي از مقررات مالي دولت
  ياجتماع - -    الیحه

  -  - 2 - - طرح کل کشور 1686قانون بودجه سال « 5»تبصره « س»قانون استفساریه بند   27

  بهداشت و درمان  - 1 - - الیحه هاي اجتماعي کارگران ساختمانيقانون بیمه  21

  اجتماعي  - 1 - - الیحه قانون بازنشستگي پیش از موعد کارکنان دولت  22

  -  - 2 - - طرح هاي بازنشستگيدان زنان متوفي مشمول قانون تأمین اجتماعي و سایر صندوققانون پرداخت مستمري به فرزن  26

  برنامه و بودجه  - 1 - - الیحه کل کشور 1686قانون اصالح قانون بودجه سال   24

  -  - 2 - - طرح ونقل بار و مسافر بین شهريقانون استفساریه در مورد قانون بیمه اجتماعي رانندگان حمل  29

  تلفیق - -  -  الیحه کل کشور 1680قانون بودجه   26

20  

قانون شمول نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي ایران و جنرگ تحمیلري و معلرولین عرادي و شراغلین مشراغل       

بر جانبازان و آزادگان انقالب اسرالمي و جنرگ تحمیلري و معلرولین عرادي و نیروهراي        1660آور مصوب سخت و زیان

 امي و انتظامي و وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلحنظ

  اجتماعي - -    الیحه

28  
لشرکري و ترأمین اجتمراعي و سرایر      –هراي بازنشسرتگي کشروري    قانون اصالح سن فرزندان ذکور مشمولین صرندوق 

 ها در برخورداري از خدمات درمانيصندوق
  اجتماعي - -    الیحه

25  
ه بازنشستگي جانبازان اسالمي ایران و جنگ تحمیلي، معلولین عادي و شاغلین مشراغل سرخت   قانون تسري قانون نحو

 آور به بنیاد شهید و امور ایثارگرانو زیان
  اجتماعي - -    الیحه

  اجتماعي - -    طرح 1686مصوب  ،( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي14قانون اصالح ماده )  67

61  
( قانون ارتش جمهوري اسالمي 196و ماده ) 1694( قانون تأمین اجتماعي مصوب 87الحاق یک تبصره به ماده ) قانون

 1607مصوب  ،( قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقالب اسالمي101و ماده ) 1666مصوب  ،ایران
  اجتماعي - -    الیحه



 

 ها )بازنشستگي و درمان( بيمهدر حوزه رفاه و . مصوبات دوره هفتم 21جدول 

 به تفكيك كميسيون و طرح و اليحه

 اليحه طرح كميسيون

 2 1 برنامه و بودجه

 1 1 بهداشت

 4 7 تلفیق

 0 6 اجتماعي

 1 7 مشترک

 1 7 صنایع و معادن

 1 6 نامشخص

 17 12 جمع
 

 درمان( ها )بازنشستگي و در حوزه رفاه و بيمه. مصوبات دوره هفتم مجلس 20جدول 

 به تفكيك موضوع

 درصد طرح و اليحه موضوع

 6/61 15 هاي اجتماعي بیمه

 16 4 هاي سالمتبیمه

 2/6 1 رفاه

 6/22 0 جه و...(د)بو سایر

 122 91 جمع

 

 هاي مربوط به دوره هفتم مجلس. شاخص29جدول 

 ميزان )درصد( شاخص

 6/5 درمان( به کل قوانین مصوب ها )بازنشستگي ونسبت قوانین مصوب حوزه رفاه و بیمه

 2/0 ها )بازنشستگي و درمان( به کل لوایح مصوبنسبت لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمه

 4/14 هاي مصوبها )بازنشستگي و درمان( به کل طرحهاي مصوب حوزه رفاه و بیمهنسبت طرح

 6/47 ها و لوایح ارائه شدهنسبت کل مصوبات به کل طرح

 6/82 ها )بازنشستگي و درمان(مصوب به لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمه هايدرصد طرح

 1/41 ها(هاي مصوب به لوایح مصوب )کل حوزهدرصد طرح

 

 هاتوصيف قوانين مربوط به حوزه رفاه و بيمه

دهد که در دوره هفتم کمیسیون اجتماعي پرکارترین کمیسیون هاي تخصصي نشان ميبررسي کمیسیون

درصد از  42طرح و الیحه یعني حدود  16طوري که ها )بازنشستگي و درمان( بود، بهاه و بیمهدر حوزه رف

طرح و  15ها و لوایح مصوب این دوره در این کمیسیون بررسي شد. این آمار به سبب تصویب کل طرح

 گرفت. هاي اجتماعي است که اکثر آنها در کمیسیون اجتماعي مورد بررسي قرار الیحه در حیطه بیمه

سابق الو رفاه کمافي درمانهاي ها یعني بیمههاي اجتماعي در قیاس با سایر حیطهحیطه بیمه

هاي خود اختصاص داده است. قوانین مصوب بیمهها و لوایح مصوب را بهحجم بیشتري از طرح

توجهي  دهد که رقم قابلل ميیها و لوایح را تشکدرصد کل طرح 6/61اجتماعي در دوره هفتم حدود 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

هاي اجتماعي اهمیت خاصي در ایجاد و یا از بین بردن رضایت است. به هر روي باید دانست که بیمه

 هاي جامعه دارد.وري و سایر حوزههعمومي، امنیت ملي، بهر

توان هاي اجتماعي به تصویب رسید که از آن جمله ميدر این دوره قوانین مهمي در حوزه بیمه

آور، حقوق بازنشستگي بانوان زماندگان بیمه شده متوفي، مشاغل سخت و زیانبه قوانیني درخصوص با

هاي اجتماعي کارگران ساختماني، بازنشستگي پیش از موعد کارکنان دولت، مستمري شاغل، بیمه

 فرزندان زنان متوفي، بیمه اجتماعي رانندگان و نحوه بازنشستگي جانبازان اشاره کرد.

توان قانون بازنشستگي پيش جمله قوانين مهم اين دوره ميگونه كه اشاره شد ازهمان

 وليهاي عمده آن ايجاد اشتغال بوده است از موعد كاركنان دولت را نام برد كه يكي از هدف

 محققان معتقدند اين قانون كمك چنداني به اين حوزه نكرده است. 

گر درماني به هاي بيمهزماننيز قوانين مهمي مانند قانون الزام سا درمانهاي در حوزه بيمه

العالج، قانون اصالح هاي متفرقه، قانون بيمه انفرادي بيماران ديابتي و صعبپرداخت خسارت

لشكري و تأمين اجتماعي و  –هاي بازنشستگي كشوري سن فرزندان ذكور مشمولين صندوق

همواره  درمانهاي ها در برخورداري از خدمات درماني به تصويب رسيد. حوزه بيمهساير صندوق

هاي اجتماعي كمتر مورد توجه بوده است. اين موضوع با توجه به اينكه در مقايسه با حوزه بيمه

هاي از جيب مردم براي خدمات بهداشتي و درماني هستند، بيشتر كشورها در پي كاهش هزينه

 بايد بيشتر مورد توجه مجلس و دولت قرار گيرد.
 

 مجلس هشتم

ها طرح و الیحه بود که از این تعداد حوزه رفاه و بیمه 280هشتم شوراي اسالمي  مصوبات دوره مجلس

 ها و لوایح بوده است. درصد از کل طرح 4/5عبارتي طرح و الیحه یا به 20)بازنشستگي و درمان( داراي 
 

 ها و لوايح در دوره هشتم مجلس شوراي اسالمي. وضعيت قوانين، طرح22جدول 

 تعداد عنوان

 280 قوانین مصوبکل 

 20 ها )بازنشستگي و درمان(تعداد قوانین مصوب حوزه رفاه و بیمه

 185 کل لوایح مصوب 

 17 ها )بازنشستگي و درمان(تعداد لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمه

 58 هاي مصوب کل طرح

 10 ها )بازنشستگي و درمان(هاي مصوب حوزه رفاه و بیمهتعداد طرح

 699 لوایح ارائه شده ها و کل طرح

 



 

 ها )بازنشستگي و درمان(بيمهو  . مصوبات دوره هشتم مجلس در حوزه رفاه21جدول 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

  -  - 2 - - طرح ازمان بهزیستي کشورقانون افزایش پوشش توانبخشي و حمایتي معلوالن و زنان سرپرست خانوار توسط خدمات س  1

 - -    طرح 1687مصوب  ،( قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت9قانون اصالح ماده )  2
مطالعات برنامه و 

 بودجه
 

  اجتماعي  - 1 - - طرح شهريونقل بار و مسافر بینقانون اصالح قانون بیمه اجتماعي رانندگان حمل  6

4  
هرا در  هاي بازنشستگي کشوري لشکري و ترأمین اجتمراعي و سرایر صرندوق    سن فرزندان ذکور مشمولین صندوقالیحه اصالح 

 برخورداري از خدمات درماني
  اجتماعي - -    الیحه

  اجتماعي - -    الیحه کل کشور 1680ماده واحده قانون بودجه سال « 21»قانون اصالح بند   9

  بهداشت و درمان - -  -  الیحه وق افراد داراي معلولیتقانون تصویب کنوانسیون حق  6

  - 1 - - الیحه کل کشور 1680قانون اصالح قانون بودجه سال   0
برنامه و بودجه و 

 محاسبات
 

  اجتماعي - -    الیحه یان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتيئقانون الحاق صندوق بیمه اجتماعي روستا  8

  بهداشت و درمان  - 1 - - طرح 1686مصوب  ،هاي اجتماعي کارگران ساختماني( قانون بیمه9قانون اصالح ماده )  5

  تلفیق - -  -  الیحه کل کشور 1688قانون بودجه سال   17

  اجتماعي  - 1 - - طرح يیقانون بیمه کارگزاران مخابرات روستا  11

12  
یان و عشایر به فهرسرت نهادهرا و مؤسسرات عمرومي     ئلحاق صندوق بیمه اجتماعي روستاماده واحده ا« 1»قانون تفسیر تبصره 

 غیردولتي
  اجتماعي  - 2 - - طرح

  برنامه و بودجه  - 2 - - طرح کل کشور 1688هاي قانون بودجه سال قانون اصالح ماده واحده و ردیف  16

  اجتماعي  - 1 - - طرح دار )کددار(ن صنایع دستي شناسههاي اجتماعي قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالقانون بیمه  14

19  

انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درماني مشمولین قانون ارتش جمهروري  ( قانون حقوق و مزایاي مستمر، پس14قانون اصالح ماده )

و الحراق   1682صروب  م ،( قانون استخدامي نیروي انتظامي جمهوري اسرالمي ایرران  157و ماده ) 1668مصوب  ،اسالمي ایران

 1607مصوب  ،( مکرر به قانون استخدامي سپاه پاسداران انقالب اسالمي180ماده )

  اجتماعي - -    الیحه

  برنامه و بودجه - -  -  طرح کل کشور 1688قانون اصالح قانون بودجه سال   16



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

10  
هراي  ریت سرازمان ترأمین اجتمراعي و صرندوق    ( قانون مدیریت خدمات کشوري و چگونگي تعیین مدی116قانون اصالح ماده )

 هاي درمانيبازنشستگي و بیمه
  -  - 2 - - طرح

  ژهوی - -  -  الیحه کل کشور 1685قانون بودجه سال   18

  اجتماعي - -  -  طرح 1664مصوب  ،وقت بانوان( قانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نیمه0( و )1قانون اصالح مواد )  15

27  
نون اصالح ماده واحده برقراري حقوق وظیفه یا مستمري بازماندگان آن دسته از مهراجران و کسراني کره بره منراطق جنگري       قا

 21/6/1602مصوب  ،شوندمراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت مي
 - -    طرح

امنیت ملي و 

 سیاست خارجي
 

  اجتماعي  - 1 - - طرح 1686مصوب  ،یش از موعد کارکنان دولتقانون تمدید قانون بازنشستگي پ  21

22  
 يقانون اصالح قانون موادي از قانون برنامه چهرارم توسرعه اقتصرادي، اجتمراعي و فرهنگري جمهروري اسرالمي ایرران و اجررا         

 ( قانون اساسي44هاي کلي اصل )سیاست
  ژهوی - -  -  طرح

  - 1 - - طرح کل کشور 1685ده واحده قانون بودجه سال ما« 0»بند « الف»قانون تفسیر جزء   26
برنامه و بودجه و 

 محاسبات
 

 - -  -  الیحه کل کشور 1657قانون بودجه سال   24
برنامه و بودجه و 

 محاسبات
 

  -  - 2 - - الیحه قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت  29

  -  - 1 - - طرح 1605مصوب  ،( قانون تأمین اجتماعي اصالحي06ماده )« 2»تبصره « ب»بند « 1»ر جزء قانون تفسی  26

  -  - 2 - - طرح کشاورزي در صندوق بازنشستگي کشوري قانون ادغام صندوق بازنشستگي کارکنان وزارت جهاد  20



 

 

 درمان( ها )بازنشستگي و در حوزه رفاه و بيمه. مصوبات دوره هشتم 26جدول 

 به تفكيك كميسيون و طرح و اليحه

 اليحه طرح كميسيون

 2 4 برنامه و بودجه

 1 1 بهداشت

 1 7 تلفیق

 4 6 اجتماعي

 7 1 ت ملي و سیاست خارجيیامن

 1 1 ویژه

 1 4 نامشخص

 12 17 جمع

 

 ها )بازنشستگي و درمان( در حوزه رفاه و بيمه. مصوبات دوره هشتم مجلس 27جدول 

 فكيك موضوعبه ت

 درصد طرح و اليحه موضوع

 8/91 14 هاي اجتماعي  بیمه

 4/0 2 هاي سالمتبیمه

 1/11 6 رفاه

 6/25 8 جه و...(د)بو سایر

 122 07 جمع

 
 هاي مربوط به دوره هشتم مجلس. شاخص28جدول 

 ميزان )درصد( شاخص

 4/5 کل قوانین مصوب ها )بازنشستگي و درمان( بهنسبت قوانین مصوب حوزه رفاه و بیمه

 6/9 ها )بازنشستگي و درمان( به کل لوایح مصوبنسبت لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمه

 6/10 هاي مصوبها )بازنشستگي و درمان( به کل طرحهاي مصوب حوزه رفاه و بیمهنسبت طرح

 8/46 ها و لوایح ارائه شدهنسبت کل مصوبات به کل طرح

 107 ها )بازنشستگي و درمان(وایح مصوب حوزه رفاه و بیمههاي مصوب به لدرصد طرح

 8/91 ها(هاي مصوب به لوایح مصوب )کل حوزهدرصد طرح

 

 هاتوصيف قوانين مربوط به حوزه رفاه و بيمه

هاي اجتماعي به تصویب رسید. در حوزه در دوره هشتم مجلس شوراي اسالمي بیشترین قوانین در حوزه بیمه

اي است. به تصویب رسید که رقم قابل مالحظهها و لوایح طرحدرصد  92و الیحه یعني حدود طرح  14مزبور 

 طرح و الیحه در جایگاه دوم قرار دارند. 2و  6به ترتیب با درمان هاي هاي رفاه و بیمهحوزه

کمیسیون پرکار در این دوره همانند دوره قبل کمیسیون اجتماعي است. این کمیسیون با بررسي 

ها در ها و لوایح مصوب حوزه رفاه و بیمهدرصد کل طرح 60طرح و الیحه یعني حدود  17صویب و ت

 هاي مرتبط قرار گرفت.صدر کمیسیون



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و قوانین مهمي مانند در این دوره 

ين قانون از ادغام سه موجب ماده واحده اصنعت، معدن و تجارت به تصويب رسيد كه به

وزارتخانه تعاون، كار و امور اجتماعي و رفاه و تأمين اجتماعي و دو وزارتخانه صنايع و معادن 

و بازرگاني به ترتيب دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت 

ها و وزيران هشود و كليه وظايف و اختياراتي كه طبق قوانين برعهده وزارتخانتشكيل مي

همچنین قوانین  گردد.يادشده بوده است به دو وزارتخانه جديد و وزيران آنها منتقل مي

قانون اصالح قانون توان به اصالحي مهمي نیز در این دوره به تصویب رسیده است که از آن جمله مي

بیمه اجتماعي قانون الحاق صندوق  شهريونقل بار و مسافر بینبیمه اجتماعي رانندگان حمل

( قانون 9قانون اصالح ماده )، روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي

( قانون مديريت 119قانون اصالح ماده )، 1686هاي اجتماعي کارگران ساختماني مصوب بیمه

هاي خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوق

( قانون 06ماده )« 2»تبصره « ب»بند « 1»قانون تفسیر جزء ، هاي درمانيبازنشستگي و بيمه

 ارت جهادقانون ادغام صندوق بازنشستگي کارکنان وز، 1605تأمین اجتماعي اصالحي مصوب 

 اشاره کرد. کشاورزي در صندوق بازنشستگي کشوري

شود که حجم قوانین بیمه اجتماعي از سایر قوانین بیشتر است با نگاه به قوانین این دوره مالحظه مي

توان گفتمان حاکم را گفتمان بیمه اجتماعي نامید. این قوانین باعث تحت پوشش پس به نوعي مي

مانند رانندگان، قالیبافان و کارگران ساختماني شدند. کارشناسان بیمه  خاصيهاي قرار گرفتن گروه

اي است که پیامد آن هاي بیمهاجتماعي معتقدند وضع چنین قوانیني باعث باال رفتن تعهدات صندوق

 ها و احتمال ورشکستگي استسري، ناتواني صندوقبه نقطه سربهتر سریعرسیدن 

 

 بخش سالمت (ج

زارش به بررسي قوانین مصوب در حوزه سالمت پرداخته شده است و سعي شده گ بخش از در این

ها و لوایح اعالم وصول شده در حوزه سالمت به تحلیل بر تدوین فهرست قوانین و وضعیت طرح عالوه

 قوانین شاخص هر دو نیز پرداخته شود. 

 

 مجلس اول

ه در حوزه سالمت ارائه شد که از این طرح و الیح 67در اولین دوره مجلس شوراي اسالمي در مجموع 

صورت الیحه و مورد پیشنهاد اولیه به 61قانون به تصویب رسید. در مجموع قوانین مصوب در  66بین 



 

 

صورت دوفوریتي، یک مورد به 6در بین قوانین مصوب صورت طرح تقدیم مجلس شده بود. مورد به 9

مورد نیز طبق اصل  4ري مورد بررسي قرار گرفت. شوصورت یکمورد به 6فوریتي و صورت یکمورد به

 قانون اساسي در کمیسیون مربوطه به تصویب رسید.  هشتادوپنجم

باالترین میزان تصویب قانون در حوزه سالمت در این دوره مجلس بوده است که نشان از نیاز آن 

را تشکیل داده  بدرصد کل قوانین مصو 06/5قوانین مصوب حوزه سالمت زمان دارد. در این دوره 

 است. 

اغلب مصوبات مجلس اول در حوزه سالمت مربوط به بحث در یک نگاه کلي باید گفت 

البته با توجه به شرایط پس از پیروزي انقالب اسالمي و  ،نيروي انساني و ساختار و تشكيالت است

 تغییرات ساختارهاي تشکیالتي این موضوع تا حد زیادي قابل انتظار است. 

رساني به مناطق قانون در حیطه نیروي انساني نشان از دغدغه نمایندگان براي خدمت 0تصویب 

 دقتي در تنظیم اولیه مواد بوده است.سو و اصالح پیاپي آن حاکي از بيمحروم از یک

پس از پیروزي انقالب اسالمي موضوع کمبود پزشک، توزیع ناعادالنه پزشکان در سطح کشور، 

هاي محروم و دوردست به خدمات دسترسي مردم مناطق روستایي و بخشمحرومیت شدید و عدم 

تر امکانات و منابع تأمین خدمات بهداشتي و درماني در سطح کشور و جلوگیري درماني، توزیع عادالنه

شدت مورد توجه قرار گرفت؛ به همین دلیل از تمرکز پزشکان در شهرهاي بزرگ و مناطق مرفه، به

ري پزشکان و پیراپزشکان در مناطق شهري و روستایي محروم، با نیت تأمین الزام به خدمت اجبا

 سالمت و عدالت، کاهش محرومیت و پاسخگویي به خواست و انتظار مردم مطرح گردید. 

وقوع جنگ تحمیلي، توسعه خدمات بهداشتي و درماني در چارچوب طرح گسترش شبکه 

نفر پزشک خارجي و کارکرد  6777ور بیش از هاي اولیه بهداشتي کشور، استقرار و حضمراقبت

نامطلوب آنان و افزایش مراکز بهداشتي و درماني و امکانات درمان بستري، ازجمله عوامل و موجبات 

تحکیم مباني قانوني و افزایش مدت الزامي حضور و خدمت پزشکان و پیراپزشکان مشمول و ادامه این 

راي انجام طرح خدمت اجباري پزشکان و پیراپزشکان شد. نخستین اقدام قانوني بروش محسوب مي

ضوابط،  1609تا  1698هاي توسط شوراي انقالب جمهوري اسالمي ایران صورت گرفت. در فاصله سال

مقررات و شرایط خدمت الزامي خارج از مرکز پزشکان و پیراپزشکان بارها و بارها در قالب لوایح و 

 د بازبیني و تجدیدنظر قرار گرفت. هاي قانوني یا اصالح قوانین مورطرح

قانون تغییر نام وزارت بهداري و بهزیستي به وزارت  گذار مجلس اولاولين مصوبه تأثير

نمایندگان  ،بهداري بود. از آنجایي که براساس مصوبه شوراي انقالب سازمان بهزیستي تشکیل شده بود

ه وزارت بهداري تغییر دادند و کلیه وظایف و مجلس با تصویب قانوني نام وزارت بهداري و بهزیستي را ب

بهزیستي کشور  اختیارات وزیر بهداري و بهزیستي در امور بهزیستي به وزیر مشاور و رئیس سازمان

 منتقل گردید. 
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هاي درماني و بهداشتي نیز یکي از مصوبات مهم مجلس اول در انتهاي سال قانون تنظیم هزینه

آن وزارت بهداري مکلف شد ظرف مدت دو ماه جهت تنظیم که براساس  شديمحسوب م 1695

هاي مربوط نامهبا تهیه آیین هاي درماني و بهداشتي مطالعات الزم را انجام وصحیح و عادالنه هزینه

 موقع اجرا گذارد. به

تصویب قانون افتتاح سال اول دانشکده پزشکي نتیجه طرح دوفوریتي نمایندگان بود که براساس 

هاي مربوطه را حداکثر تا اول فرهنگ و آموزش عالي موظف شد سال اول پزشکي و رشته آن وزارت

 شروع نماید.  1661بهمن 

مجلس  1661تشکیل سازمان انتقال خون ایران یکي دیگر از اقدامات مجلس اول بود. در سال 

کشور و همچنین منظور توسعه و بهبود امور مربوط به انتقال خون در سراسر دولت را مکلف نمود به

اجراي ضوابط مربوط به امور انتقال خون مؤسسات  هاي سلولي و پالسمایي و تدوین وتهیه فرآورده

 آوري وجمع يهادرماني و آموزشي و پژوهشي در زمینه ایمونوهماتولو ي و انتقال خون و نیز روش

نام سازمان انتقال ماني بهساز ،هاي سلولي و پالسمایينگهداري و پخش و استفاده از خون و فرآورده

شود. برطبق این مصوبه دولت موظف شد اساسنامه و مي خون ایران وابسته به وزارت بهداري تشکیل

وسیله وزارت بهداري تهیه و براي طرز تشکیل این سازمان را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به

صورت  1666خیر در سال أبا دو سال ت شوراي اسالمي کند که البته این امر تصویب تقدیم مجلس

 پذیرفت. 

هاي حوزه مشغوليخدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان یکي دیگر از دل

سالمت در مجلس اول بود. با تصویب مجلس اول کلیه پزشکان عمومي و متخصص و دندانپزشکان و 

خارج از مرکز به مدت پنج سال در هر نقطه از  داروسازان و صاحبان حرف وابسته ملزم به انجام خدمت

و دندانپزشکي و داروسازي است،  هاي پزشکيکشور به غیر از تهران و شهرهایي که داراي دانشکده

بعد مکرر اصالح شد هنوز هم مورد نقد جامعه پزشکي قرار دارد.  يهاشدند. این قانون که در سال

احمر دیگر مصوبه این دوره بود که براساس آن جمعیت جمعیت هالل  هايیتقانون وظایف و مسئول

سابق شیر و خورشید سرخ ایران تحت عنوان جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمي ایران داراي 

 شخصیت حقوقي مستقل گردید. 

پزشکي یکي دیگر از لوایح این دوره بود که  آموزشالیحه تشکیل وزارت بهداشت و درمان و 

 . گردديیب این قانون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي تشکیل مبرطبق آن از تاریخ تصو

هاي وزارت بهداري و آن قسمت از وظایف و ولیتئف و مسیهمچنین کلیه اختیارات، وظا

هاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سایر وزارتخانه و مؤسسات وابسته به دولت و ولیتئاختیارات و مس

ساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مربوط به امور نهادهاي انقالبي و نیز مؤس



 

 

بهداشتي، درماني و آموزش نیروي انساني گروه پزشکي و آموزش و درمان و توانبخشي و سایر موارد 

 این .شوديبه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي محول م شونديمندرج در این قانون م

عنوان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به تصویب مجلس بعد بهبود بر آنچه در  يامقدمه

 رسید. 

علت مغایر بودن موادي از آن این الیحه با تغییراتي به تصویب مجلس رسید اما شوراي نگهبان به

با اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران اعاده نمود و جهت رسیدگي مجدد به کمیسیون مرکب 

یت نیز دولت این الیحه را مسترد نمود تا پرونده تشکیل وزارتخانه در این مجلس ارجاع شد. در نها

 بار به تصویب رسید.  بسته شود هر چند در مجلس دوم مجدد این موضوع مطرح و این

عالي بهداشت و درمان و آموزش پزشکي الیحه بود که در این دوره ازسوي  تشکیل شوراي

 نمایندگان رد شد. 

و الیحه تشکیل نظام پزشکي دو الیحه دیگري بودند که در  وزارت تأمین اجتماعيالیحه تشکیل 

 این مجلس مطرح اما به قانون تبدیل نشدند. ارائه مجدد این موضوعات در مجالس بعدي نشانگر این

 علت احساس نیاز این موضوع مجدد دنبال شده است. ست که بها
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 شوراي اسالمي  دوره اول مجلس در سالمت حوزه در مصوب قوانين .23 جدول

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

 + + + الیحه قانون تغییر نام وزارت بهداري و بهزیستي به وزارت بهداري 1
  

امور بهداري و 

  بهزیستي

 + + + الیحه هاي درماني و بهداشتيقانون تنظیم هزینه 2
  

امور بهداري و 

  بهزیستي

 + + + طرح منظور گسترش خدمات درماني و بهداشتي در روستاقانون تربیت بهداشت کار دهان و دندان به 6
  

امور بهداري و 

  بهزیستي

 + + + طرح قانون اصالح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان 4
  

امور بهداري و 

  بهزیستي

 الیحه هاي سرطانيون ثبت اجباري بیماريقان 9
  

+ 
  

امور بهداري و 

 بهزیستي

پنجم اصل هشتادو

 قانون اساسي

 الیحه ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکي و پیراپزشکيقانون خدمت یک 6
  

+ 
  

امور بهداري و 

 بهزیستي

پنجم اصل هشتادو

 قانون اساسي

0 
رامون قانون اصالح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسرازان  تفسیر قانوني مجلس شوراي اسالمي پی

 1/6/1667مصوب 
 + الیحه

 
+ 

  

امور بهداري و 

 بهزیستي
 شوريیک

8 
( قرانون اصرالح خردمت خرارج از مرکرز پزشرکان و دندانپزشرکان و        1تفسیر مجلس شوراي اسالمي راجع بره مراده )  

 داروسازان
 + الیحه

 
+ 

  

ي و امور بهدار

 بهزیستي
 شوريیک

 + + + الیحه قانون مربوط به انحالل سازمان ملي خدمات اجتماعي 5
  

امور اقتصادي و 

  دارایي

 طرح قانون افتتاح سال اول دانشکده پزشکي 17
    

2 - 
 

 الیحه دیگر خدمات قانونيالتحصیالن رشته پزشکي براي ورود به دوره تخصصي قبل از انجام خدمت سربازي و به فارغقانون راجع 11
  

+ 
 

2 _ 
 

 + + + الیحه قانون راجع به تشکیل سازمان انتقال خون ایران 12
  

امور بهداري و 

  بهزیستي

 + + + الیحه هاي مبارزه با سرطانقانون اجازه عضویت سازمان مبارزه با سرطان در فدراسیون آسیایي سازمان 16
  

امور بهداري و 

  بهزیستي



 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

 + + + الیحه المللي مبارزه با سلهاي ریوي در اتحادیه بینانون اجازه عضویت مرکز مبارزه با بیماريق 14
  

امور بهداري و 

  بهزیستي

 + + + الیحه هاقانون تربیت تکنیسین بهداشت و مبارزه با بیماري 19
  

امور بهداري و 

  بهزیستي

 + + + الیحه قانون اجازه تأسیس مطب 16
  

بهداري و  امور

  بهزیستي

10 
( قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارویي و مواد خروردني و آشرامیدني مصروب    21قانون راجع به اصالح ماده )

25/6/1664 
 + + + الیحه

  

امور برنامه و 

  بودجه

18 
و  4/6/1667ن مصروب  ( قانون اصالح خدمت خارج از مرکرز پزشرکان، دندانپزشرکان و داروسرازا    6قانون اصالح ماده )

 (1سه تبصره به آن و یک تبصره به ماده )الحاق 
 + + + الیحه

  

امور بهداري و 

  بهزیستي

 + + + الیحه احمرهاي جمعیت هاللقانون وظایف و مسئولیت 15
  

امور بهداري و 

  بهزیستي

 + + + الیحه شت جهانيقانون عضویت سازمان مبارزه با جذام در بخش مبارزه با جذام سازمان بهدا 27
  

امور بهداري و 

  بهزیستي

 طرح قانون انتزاع بنیاد شهید از سازمان بهزیستي 21
  

+ 
 

2 - 
 

22 
قانون اصالح الیحه قانوني راجع به اجازه ورود و ترخیص ده دستگاه آمبوالنس مورد نیاز دانشگاه تهران برا اسرتفاده از   

 معافیت از پرداخت حقوق و عوار  گمرکي
 + + + الیحه

  
 مشترک

 

26 
( قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارویي و مرواد خروردني، آشرامیدني مصروب     27ماده )« 1»قانون اصالح بند 

 1664سال 
 الیحه

  
+ 

  

امور بهداري و 

 بهزیستي

پنجم اصل هشتادو

 قانون اساسي

 الیحه 1699بهزیستي( مصوب سال داري )( قانون تشکیل وزارت به11ماده )« 6»قانون الغاي تبصره  24
  

+ 
  

امور بهداري و 

 بهزیستي

پنجم اصل هشتادو

 قانون اساسي

 + + + الیحه قانون راجع به نحوه شمول قانون استخدام کشوري درباره کارکنان دانشکده پزشکي 29
  

 کار و امور اداري
 

 الیحه 1661قانون بودجه سال  26
     

 شوريیک برنامه و بودجه

 الیحه 1662قانون بودجه سال  20
     

 شوريیک برنامه و بودجه

 الیحه 1666قانون بودجه سال 28
     

 شوريیک برنامه و بودجه

 الیحه 1667قانون بودجه سال  25
     

 شوريیک برنامه و بودجه
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 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

67 

کبین جررائم مرواد مخردر و اقردامات     ( الیحه قانوني تشدید مجرازات مررت  1قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده )

شروراي انقرالب جمهروري     15/6/1695کار معتادین مصوب جلسه مرورخ  منظور مداوا و اشتغال بهو درماني به تأمیني

 اسالمي ایران

 الیحه
    

1 
امور قضایي و 

  حقوقي

61 
داري و براربري، لروازم و وسرایل    اسرتثناي انبرار  قانون راجع به معافیت از حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عروار  بره  

 شودارتوپدي دارو که توسط بنیاد شهید وارد ميپزشکي، 
 + + + الیحه

  
 کار و امور اداري

 

62 
انرد و بره دالیرل مختلرف بره      التحصیالن و دانشجویاني که از بورس تحصیلي استفاده کردهقانون لغو تعهد خدمت فارغ

 آینداستخدام در نمي
 + + + الیحه

  

آموزش فرهنگ و 

  تحقیقات

66 
به ماده واحده مربروط بره انحرالل سرازمان ملري خردمات       « 4»و « 6»عنوان تبصره قانون راجع به الحاق دو تبصره به

 مجلس شوراي اسالمي 5/12/1667مصوب اجتماعي 
 + + + الیحه

  

امور اقتصادي و 

  دارایي

64 
شروراي   24/5/1698نیرروي انسراني، درمراني و بهداشرتي مصروب       ( قانون خدمت0قانون الحاق یک تبصره به ماده )

 انقالب
 + + + طرح

  

امور بهداري و 

  بهزیستي

69 
( قانون اصالح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشرکان و  6به ماده )« 2»عنوان تبصره قانون الحاق یک تبصره به

 داروسازان مصوب مجلس شوراي اسالمي
 + + + الیحه

  

ر بهداري و امو

  بهزیستي

66 
( قانون اصالح خدمت خارج از مرکرز پزشرکان و دندانپزشرکان و داروسرازان مصروب      0قانون الحاق دو تبصره به ماده )

 مجلس شوراي اسالمي 4/6/1667
 + + + الیحه

  

امور بهداري و 

  بهزیستي
 



 

 نرسيدند تصويب به اما مطرح سالمت حوزه در اول مجلس در كه لوايحي و هاطرح .12 جدول

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

 + + الیحه الیحه اساسنامه سازمان انتقال خون 1
   

شوراها و امور 

 داخلي
 *بررسي در شوراي نگهبان

 + الیحه و درماني و بهداشتيالیحه راجع به ماده واحده الحاق به الیحه قانوني خدمت نیروي انساني  2
    

امور بهداري و 

 بهزیستي
 آماده جهت شور دوم

6 
 1667ماهره پزشرکان و وابسرتگان حرفره پزشرکي و پیراپزشرکي مصروب        الیحه اصالح قانون خردمت یرک  

 کمیسیون بهداري مجلس
 + الیحه

    

امور بهداري و 

 بهزیستي
 آماده جهت شور دوم

4 
نامره  التفاوت دریافتي ناشري از تطبیرق برا آیرین    هاي بهداري از پرداخت مابهنالیحه معافیت کارکنان انجم

 استخدامي تأمین اجتماعي
 + الیحه

    
 آماده جهت شور دوم کار و امور اداري

 + الیحه ها در مأموریت آموزشياي بهداري استانهاي منطقهالعاده کارکنان سازمانالیحه نحوه پرداخت حقوق و فوق 9
    

 آماده جهت شور دوم ور بهداري و بهزیستيام

 + الیحه اند  احمر که به وزارت بهداري منتقل شدهطرح احتساب سنوات خدمت کارکنان جمعیت هالل 6
    

 آماده جهت شور دوم کار و امور اداري

 الیحه الیحه تأمین اعتبار مربوط به ارائه خدمات بیمه درماني کارکنان دولت 0
     

 بودجهبرنامه و 
بررسي در کمیسیون جهت 

 شور اول

8 
آباد کررج وابسرته بره انجمرن دیابرت ایرران بره وزارت        الیحه واگذاري مراکز درماني بیماري قند در مشکین

 بهداري
 الیحه

     

امور بهداري و 

 بهزیستي

بررسي در کمیسیون جهت 

 شور اول

 طرح ن اجتماعيطرح تبدیل سازمان بهزیستي کشور به وزارت بهزیستي و تأمی 5
     

 کار و امور اداري
بررسي در کمیسیون جهت 

 شور اول

17 
ماهره پزشرکان و وابسرتگان حرفره پزشرکي و      قرانون خردمت یرک   « 6»تبصرره  « د»الیحه استفساریه بنرد  

 پیراپزشکي
 الیحه

     

امور بهداري و 

 بهزیستي

بررسي در کمیسیون جهت 

 شور اول

 الیحه توسط سازمان بهزیستي 971771رفتن مصرف باقیمانده اعتبار ردیف الیحه اجازه به هزینه قطعي گ 11
     

دیوان محاسبات و 

 بودجه

بررسي در کمیسیون جهت 

 شور اول

 الیحه الیحه اجازه صدور پروانه حرف پزشکي 12
     

 مسترد شد کار و امور اداري

 الیحه نامه مربوطهو آیین 1698شتي مصوب الیحه اصالح الیحه قانوني خدمت نیروي انساني درماني و بهدا 16
     

امور بهداري و 

 بهزیستي
 مسترد شد

 الیحه الیحه نظام پزشکي 14
     

امور بهداري و 

 بهزیستي
 مسترد شد
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 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

 الیحه الیحه تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي 19
     

امور بهداري و 

 بهزیستي
 مسترد شد

 الیحه مستضعفانالیحه خدمت پزشکان به  16
     

امور بهداري و 

 بهزیستي
 مسترد شد

 طرح التحصیالن رشته پزشکي قبل از انجام خدمت وظیفهطرح ادامه تحصیل فارغ 10
    

1 
 

 رد شد

 الیحه الیحه تشکیل وزارت تأمین اجتماعي 18
     

امور بهداري و 

 بهزیستي
 رد شد

 طرح وق گمرکي در مورد لوله و لوازم آبرسانيطرح معافیت وزارت بهداري از تشریفات و حق 15
     

امور بهداري و 

 بهزیستي
 مسکوت

27 
هاي دولتي ایجاد و صراحبان آن برر   ها و مراکز درماني خصوصي که با استفاده از وامالیحه تملک بیمارستان

 کنندطبق مقررات و ضوابط و تعهدات خود عمل نکرده یا نمي
 الیحه

     

امور بهداري و 

 هزیستيب
 بالتکلیف

 الیحه هاي پزشکي و پیراپزشکي خارجي به وزارت بهداريالیحه اجازه استخدام متخصصین رشته 21
     

امور بهداري و 

 بهزیستي
 بالتکلیف

 الیحه الیحه مجازات متخلفین از مقررات امور پزشکي 22
     

امور بهداري و 

 بهزیستي
 بالتکلیف

 الیحه هاي آزمایشگاهي تشخیص طبيآوردهالیحه نحوه تأمین تولید فر 26
     

امور بهداري و 

 بهزیستي
 بالتکلیف

 الیحه تشکیل شوراي عالي بهداشت و درمان و آموزش پزشکي 24
     

 رد شد فرهنگ ر بهداري

 رسید. تصویب به سال همان ماهخرداد * در



 

 

 مجلس دوم

یحه در حوزه سالمت ارائه شد که از این ال طرح و 96در دومین دوره مجلس شوراي اسالمي در مجموع 

 5صورت الیحه و مورد پیشنهاد اولیه به 22قانون به تصویب رسید. در مجموع قوانین مصوب در  61بین 

مورد  2فوریتي، صورت دوصورت طرح تقدیم مجلس شده بود. در بین قوانین مصوب یک مورد بهمورد به

شوري مورد بررسي قرار گرفت. در این دوره قوانین مصوب کصورت یمورد به 4فوریتي و صورت یکبه

 درصد کل قوانین مصوب را تشکیل داده است 5/81حوزه سالمت 

مصوبه مجلس دوم  ینبدون شک قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مهمتر

 در حوزه سالمت بود. 

روي موضوع کمبود پزشک  پس از پیروزي انقالب شاخه پزشکي ستاد انقالب فرهنگي بر

اي در بیش از یکصد صفحه بود که بر موضوع ادغام مطالعاتي را آغاز کرد. ماحصل این کار جزوه

صورت الیحه در مجلس اول مطرح آموزش پزشکي در وزارت بهداري وقت تکیه داشت. این موضوع به

راد قانون اساسي گرفت و جدا به تصویب رسید. اما شوراي نگهبان به آن ای 19/6/1661شد و در تاریخ 

ها و قرار گرفتن آن زیر نظر وزارت بهداري سسات آموزشي از دانشگاهؤهاي پزشکي و مشدن دانشکده

الیحه در مجلس اول  اصل سوم قانون اساسي دانست. با این ایراد عمالً «16»و  «4»را مغایر بندهاي 

 متوقف باقي ماند. 

داشت، درمان و آموزش پزشکي آغاز بحث موافقان و مخالفان ارائه مجدد الیحه تشکیل وزارت به

این موضوع در مجلس دوم بود. مخالفان این طرح که برخي از آنان پزشک نیز بودند بر افت آموزش 

تکیه داشتند و درخواست چهار ماه مسکوت گذاشتن الیحه را داشتند. اما با دفاعیات دو پزشک دیگر 

وزیر وقت بهداري و  ،قت فرهنگ و آموزش عالي و دکتر مرنديوزیر و ،یعني دکتر ایرج فاضل

تر به بهزیستي، شور اول این طرح الیحه به تصویب رسید. در شور دوم الیحه براي بررسي دقیق

کمیسیون خاص مرکب از نمایندگاني از کمیسیون امور بهداري و بهزیستي، فرهنگ و آموزش عالي و 

مخبر این کمیسیون بودند.  ،ریاست و دکتر عباس شیباني ،رگربرنامه و بودجه سپرده شد. دکتر ز

سرانجام پس از حدود چهار جلسه بحث این الیحه به تصویب رسید و وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکي متولد شد. 

قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان یکي دیگر از مصوبات مجلس دوم بود که جایگزین 

از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان شد که در طول چند سال بارها اصالح  قانون خدمت خارج

 فراوان سرانجام در آخرین يهاشده بود. قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان پس از بحث

بعد دستخوش تغییرات فراوان  يهاروزهاي مجلس دوم به تصویب رسید هر چند این قانون نیز در سال

 شد. 
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اند، مجاز به دخالت در امور رطبق این قانون مشموالن مادام که تعهدات خود را انجام ندادهب

همچنین این افراد این قانون قبل از انجام تعهدات قانوني مجاز به خروج از  .طور آزاد نیستندپزشکي به

 باشند. کشور نمي

بخش سالمت زیاد دیده شد  اصالح قوانین مصوب قبلي یکي از مواردي بود که در این مجلس در

سازان تجربي که در این دوره به تصویب رسید مجدد در همین قانون تعیین وضع شغلي دندانحتي 

 دوره اصالح شد. 

قانون اصالح موادي از قانون نظام پزشکي و الزام دولت جهت تنظیم و ارائه الیحه سازمان نظام 

ت این مجلس بود که شروع کار آن از مجلس اول یکي دیگر از مصوبا اسالمي ایران پزشکي جمهوري

یید نکرد. این أرا ت شوراي نگهبان آناما  ،بود. این الیحه ازسوي دولت ارائه شد و به تصویب رسید

 بود که عمر مجلس دوم به پایان رسید.  الیحه پس از اعاده شوراي نگهبان در کمیسیون تحت بررسي

جه زیاد این مجلس به وضعیت و جایگاه نظام پزشکي ارائه یک طرح و یک الیحه نشان از تو

 . شوديداشت که پس از اتفاقاتي که در نظام پزشکي رخ داده بود طبیعي محسوب م

اما مجلس دوم به تمامي پیشنهادات مطرح شده در حوزه سالمت پاسخ مثبت نداد. طرح منفک 

ارت کار و امور اجتماعي، طرح اصالح شدن سازمان تأمین اجتماعي از وزارت بهداري و الحاق آن به وز

بهداشت و الحاق یک ماده و دو تبصره، الیحه نحوه پرداخت حقوق و  قانون تشکیل وزارت (2)ماده 

هاي آموزشي، طرح استفاده از موریتأها در مبهداري استان يامنطقه يهاالعاده کارکنان سازمانفوق

مان و آموزش پزشکي جهت تأمین آب آشامیدني بیست درصد درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت در

ها و لوایحي بودند که در این دوره مجلس مورد موافقت قرار نگرفتند کشي روستاها ازجمله طرحو لوله

 و رد شدند. 

اتمام مجلس دوم نیز مانع طرح برخي پیشنهادات در صحن علني مجلس شد. طرح انحالل 

وسیله کمک داروسازان و طرح قانوني تقل داروخانه بهعالي پزشکي، طرح مجوز اداره مس شوراي

براي جلوگیري از اعزام بیماران به خارج از کشور ازجمله مصوبات  هایمارستاناندازي بعضي براه

 کمیسیون بهداري و بهزیستي مجلس دوم بود که مجال ارائه در صحن علني مجلس را نیافت. 

 وایح خود در حوزه سالمت را به دالیل مختلف باز پس گرفت. در این دوره دولت تعداد قابل توجهي از ل

گروه  يهاوقت استادان دانشکدهالیحه اصالح الیحه قانوني راجع به استفاده از خدمت تمام

الیحه اصالح موادي از اساسنامه شرکت سهامي  ،وابسته يهاپزشکي و دندانپزشکي و شاغالن رشته

و مزایاي پزشکان و کادر گروه پزشکي شاغل در ستاد مرکزي و رازي حقوق تالیحه هم ،دارویي کشور

 يامنطقه يهاواحدهاي وابسته به ستاد وزارت بهداري با حقوق و مزایاي پزشکان شاغل در سازمان

آباد کرج، الیحه نحوه تأمین ها، الیحه واگذاري مرکز درماني بیماري قند در مشکینبهداري استان



 

 

شگاهي تشخیص طبي، الیحه ماده واحده الحاقي به الیحه قانوني خدمت آزمای يهاتولید فرآورده

رازي حقوق و مزایاي پزشکان و کادر گروه پزشکي تنیروي انساني و درماني و بهداشتي، الیحه هم

شاغل در ستاد مرکزي و واحدهاي وابسته به ستاد وزارت بهداري با حقوق و مزایاي پزشکان و کادر 

ها و الیحه راجع به اصالح خدمت بهداري استان يامنطقه يهادر سازمان گروه پزشکي شاغل خدمت

ازجمله لوایحي بودند که  1667ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکي و پیراپزشکي مصوب یک

 ازسوي دولت مسترد گردید. 

 هایي بودازجمله طرح طرح تبدیل سازمان بهزیستي کشور به وزارت بهزیستي و تأمین اجتماعي

که در این دوره ارائه و بایگاني گردید. این طرح به نوعي ادامه طرحي درخصوص وزارت شدن تأمین 

 اجتماعي بود که در مجلس اول نیز ارائه شده بود. 

 

 اسالمي شوراي مجلس دوم دوره در سالمت حوزه در مصوب قوانين .11جدول

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت عمجم

1 

قانون شمول مقررات مربوط به کارکنان دولت تابع قانون 

 هاي جنگاستخدام کشوري که در مناطق جنگي یا جبهه

نمایند به کارکنان وزارت بهداشت، تحمیلي خدمت مي

هاي وابسته که مشمول درمان و آموزش پزشکي و سازمان

 تأمین اجتماعي هستند قانون

 + + + الیحه
  

 بهداري
 

 + + + الیحه «هاي سرطانيثبت و گزارش اجباري بیماري»قانون راجع به  2
  

 بهداري
 

6 
ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکي و قانون خدمت یک

 پیراپزشکي
 الیحه

    
2 

  

4 

قانون اصالح الیحه قانوني راجع به تأمین درمان معلولین و 

 چنین افراد خانواده شهداي انقالبافراد خانواده آنها و هم

 29/12/1698اسالمي ایران مصوب 

 + + + الیحه
  

 بهداري
 

9 

قانون اصالح موادي از قانون نظام پزشکي و الزام دولت 

 جهت و تنظیم و ارائه الیحه سازمان نظام پزشکي جمهوري

 اسالمي ایران

 + + + طرح
  

 بهداري
 

6 
( قانون مربوط به مقررات امور 27ماده )« 1»قانون اصالح بند 

 1664پزشکي و دارویي و مواد خوردني و آشامیدني مصوب 
 + + + الیحه

  
 بهداري

 

 + + + طرح قانون تعیین وضع شغلي دندانسازان تجربي 0
  

 بهداري
 

 + + + الیحه قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 8
  

 بهداري
 

5 
( قانون تشکیل وزارت 11ماده )« 6» قانون الغاي تبصره

 1699بهزیستي( مصوب سال بهداري )
 + + + الیحه

  
 بهداري

 

17 
قانون استفاده از درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، 

 درمان و آموزش پزشکي
 + الیحه

 
+ 

 
 خاص 1

 

 + + + طرح قانون اصالح قانون تعیین وضع شغلي دندانسازان تجربي 11
  

 بهداري
 

12 
ها به بهداشتکاران قانون الحاق بهداشتکاران دهان و دندان دانشگاه

 وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
 + + + طرح

  
 بهداري

 

16 
 قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب

 + + + الیحه
  

برنامه و 

  بودجه
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 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت عمجم

 + طرح قانون محل مطب پزشکان 14
 

+ 
 

 بهداري 1
 

 + + + الیحه کزاز براي بانوان قبل از ازدواجون الزام تزریق واکسن ضدقان 19
  

 بهداري
 

16 
قانون اصالح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و 

 1664دارویي و مواد خوردني و آشامیدني مصوب 
 + + + الیحه

  
 بهداري

 

10 
زشکان دندانپقانون اجازه استفاده قانوني از قانون کمک

 1694تجربي مصوب 
 + + + طرح

  
 بهداري

 

18 
داروسازان قانون مجوز اداره مستقل داروخانه وسیله کمک

 کشور
 + + + طرح

  
 بهداري

 

 + + + الیحه قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان 15
  

 بهداري
 

27 

قانون الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به 

هایي فني واجدالشرایط براي اداره داروخانه معرفي مسئول

هزار نفر فاقد  97مناطق محروم و جمعیت زیر که در 

 باشندمسئول فني مي

 + + + طرح
  

 بهداري
 

 + + + الیحه احمر جمهوري اسالمي ایرانقانون اساسنامه جمعیت هالل 21
  

 بهداري
 

22 
آموزش قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و 

 پزشکي
 + + + الیحه

  
 بهداري

در شوراي 

نگهبان ماند 

 ابالغ دوره بعد

 الیحه 1664قانون بودجه سال  26
     

برنامه و 

 بودجه
 شوريیک

 الیحه 1669قانون بودجه سال  24
     

برنامه و 

 بودجه
 شوريیک

 الیحه 1666قانون بودجه سال  29
     

برنامه و 

 بودجه
 شوريیک

 الیحه 1660بودجه سال قانون  26
     

برنامه و 

 بودجه
 شوريیک

20 
ماهه پزشکان و تبصره قانون خدمت یک« د»قانون استفسار بند 

 1667وابستگان حرفه پزشکي و پیراپزشکي مصوب 
 + + + الیحه

  
 بهداري

 

28 

هاي بهداري از پرداخت قانون معافیت کارکنان انجمن

نامه طبیق با آیینالتفاوت دریافتي ناشي از تبهما

 استخدامي تأمین اجتماعي

 + + + الیحه
  

امور اداري 

 استخدامي

مانده از 

 دوره اول

25 

قانون تغییر سمت وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و 

بودجه و قرار گرفتن سازمان بهزیستي زیر نظر وزارت 

 بهداري 

 + + + طرح
  

کار و امور 

  اجتماعي

67 

ن تأسیس سازمان تأمین خدمات قانون تعمیم قانو

درماني عائله درجه یک افسران، همافران و کارمندان 

 و شهرباني کشور مصوب ارتش،  اندارمري

به عائله درجه یک دانشجویان،  20/12/1691

کادر ثابت  آموزان و سایر محصلین مراکز آموزشدانش

 نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران

 + + + الیحه
  

 دفاع
 

61 

الزحمه به بیماران رواني که در قانون اجازه پرداخت حق

هاي خدماتي به کار اي و یا در رشتههاي حرفهکارگاه

 هاي مذکورشوند و فروش محصوالت کارگاهمي گمارده

 + + + الیحه
  

برنامه و 

  بودجه



 

 

 به اما طرح شدند،م سالمت حوزه در اسالمي شوراي مجلس دوم دوره در كه لوايحي و هاطرح .10 جدول

 نرسيدند تصويب

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

1 
طرح قرانوني تربیرت نیرروي انسراني گرروه پزشرکي و       

 توزیع عادالنه آن
 + + طرح

   
 آموزش عالي

پس از اعاده 

شوراي 

نگهبان در 

کمیسیون 

 تحت بررسي

 + + الیحه نظام پزشکي جمهوري اسالمي ایران الیحه سازمان 2
   

 بهداري

پس از اعاده 

شوراي 

نگهبان در 

کمیسیون 

 تحت بررسي

6 
طرح اجازه اقامت به کمک دندانپزشکان تجربي قبرول  

 1694شده در سال 
 طرح

     
 بهداري

بررسي در 

کمیسیون 

جهت شور 

 اول

4 
ماهره پزشرکان و   الیحه راجع بره اصرالح خردمت یرک    

 1667ستگان حرفه پزشکي و پیراپزشکي مصوب واب
 الیحه

     
 بهداري

اصل 

پنجم هشتادو

قانون 

اساسي 

ازسوي 

دولت 

 مسترد شد

9 
الیحه ماده واحده الحراقي بره الیحره قرانوني خردمت      

 نیروي انساني و درماني و بهداشتي
 الیحه

     
 بهداري

ازسوي 

دولت 

 مسترد شد

6 
هراي آزمایشرگاهي   مین تولیرد فررآورده  أالیحه نحوه تر 

 تشخیص طبي
 الیحه

     
 بهداري

ازسوي 

دولت 

 مسترد شد

0 
الیحرره واگررذاري مرکررز درمرراني بیمرراري قنررد در     

 آباد کرجمشکین
 الیحه

     
 بهداري

ازسوي 

دولت 

 مسترد شد

8 

طرازي حقوق و مزایاي پزشکان و کادر گرروه  الیحه هم

پزشکي شاغل در ستاد مرکزي و واحدهاي وابسته بره  

ستاد وزارت بهداري با حقوق و مزایاي پزشکان شراغل  

 هااي بهداري استانهاي منطقهدر سازمان

 الیحه
     

 بهداري

ازسوي 

دولت 

 مسترد شد

5 
الیحرره اصررالح مرروادي از اساسررنامه شرررکت سررهامي  

 دارویي کشور
 الیحه

     
 بهداري

ازسوي 

دولت 

 مسترد شد

 
 



  اه مجلس شوراي اسالميمركز ژپوهش

 

 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

17 

استفاده از خردمت   الیحه اصالح الیحه قانوني راجع به

هرراي گررروه پزشررکي و وقررت اسررتادان دانشررکدهتمررام

 هاي وابستهدندانپزشکي و شاغالن رشته

 الیحه
     

 بهداري

ازسوي 

دولت 

 مسترد شد

11 
العراده کارکنران   الیحه نحروه پرداخرت حقروق و فروق    

 هااي بهداري استانهاي منطقهسازمان
 الیحه

     
 رد شد بهداري

12 

اعتبار مربوط به ارائه بیشتر خدمات بیمه  مینأالیحه ت

 درماني به کارکنان دولت

 

 الیحه
     

برنامه و 

 بودجه
 بایگاني شد

16 

 «1»الیحه رفع محدودیت زمراني قرانون اصرالح بنرد     

قانون مربوط به مقررات پزشکي و دارویي و  (27)ماده 

و تغییر ترکیب  1667شامیدني مصوب آمواد خوردني 

 تشخیص موضوع این قانون کمیسیون ياعضا

 الیحه
     

 بایگاني شد بهداري

14 
طرررح تبرردیل سررازمان بهزیسررتي کشررور برره وزارت 

 مین اجتماعيأبهزیستي و ت
 طرح

     

کار و امور 

 اجتماعي

بایگاني 

 شد

19 
طرح قانوني نحروه انجرام خردمت مشرمولین گرروه      

 پزشکي
 طرح

     
 بهداري

بایگاني 

 شد

16 
 وزارت از اجتماعي مینأت انسازم شدن منفک طرح

 اجتماعي امور و کار وزارت به آن الحاق و بهداري
 طرح

     
 رد شد بهداري

10 

قانون تشکیل وزارت بهداشرت   (2)طرح اصالح ماده 

الیحه نحوه پرداخرت   و الحاق یک ماده و دو تبصره،

 ايهراي منطقره  العاده کارکنان سازمانحقوق و فوق

 آموزشي هايوریتمأم در هااستان بهداري

 طرح
     

 رد شد بهداري

18 

درصرد درآمردهاي اختصاصري     27طرح استفاده از 

وزارت بهداشررت درمرران و آمرروزش پزشررکي جهررت 

 کشي روستاهامین آب آشامیدني و لولهأت

 طرح
    

 رد شد بهداري 2

15 
 بره  بیمراران  عزاما پزشکي عالي شوراي انحالل طرح

 کشور از خارج
 + + طرح

   
 ريبهدا

ارسال به 

 مجمع

27 

الیحه اصالح قانون راجرع بره نحروه شرمول قرانون      

استخدام کشوري درباره کارکنان دانشکده پزشرکي  

 1667مصوب 

 الیحه
     

اداري و 

 استخدامي

از  پس

اعاده 

شوراي 

نگهبان در 

کمیسیون 

تحت 

 بررسي

21 
هرا برراي   انردازي بعضري بیمارسرتان   طرح قانوني راه

 بیماران به خارج از کشورجلوگیري از اعزام 
 طرح

     

برنامه و 

 بودجه

بایگاني 

 شد

22 

طرازي حقوق و مزایراي پزشرکان و کرادر    الیحه هم

گروه پزشکي شاغل در سرتاد مرکرزي و واحردهاي    

وابسته به ستاد وزارت بهداري برا حقروق و مزایراي    

پزشکان و کرادر گرروه پزشرکي شراغل خردمت در      

 هااستاناي بهداري هاي منطقهسازمان

 بهداري      الیحه

ازسوي 

دولت 

مسترد 

 شد



 

 

 مجلس سوم

الیحه در حوزه سالمت ارائه شد که از  طرح و 46در سومین دوره مجلس شوراي اسالمي در مجموع 

ت رصومورد پیشنهاد اولیه به 16قانون به تصویب رسید. در مجموع قوانین مصوب در  20این بین 

صورت مورد به 6تقدیم مجلس شده بود. در بین قوانین مصوب صورت طرح مورد به 11الیحه و 

 4شوري مورد بررسي قرار گرفت. صورت یکمورد به 22فوریتي و صورت یکمورد به 2دوفوریتي، 

 قانون اساسي در کمیسیون مربوطه به تصویب رسید.  هشتادوپنجممورد نیز طبق اصل 

صد کل قوانین مصوب را تشکیل داده است در 17/99در این دوره قوانین مصوب حوزه سالمت 

 . شوديکه باالترین رقم در ادوار مختلف مجلس محسوب م

و الحاق موادي به  67/1/1660طرح اصالح موادي از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 

 آن بر اثر اعتراضات پزشکان به قانون قبلي مورد بررسي نمایندگان قرار گرفت. این طرح طبق اصل

سال مدت  9بهزیستي تصویب و در جلسه علني با  قانون اساسي در کمیسیون بهداري و هشتادوپنجم

 اجراي آزمایشي آن موافقت شد. 

ساله توسعه اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسالمي ایران در بررسي برنامه پنج 1668در سال 

مغفول مانده بود و جزء چند تبصره  سفانه در این برنامه بهداشت و درمان تقریباًأمجلس آغاز شد. مت

که بیشتر مربوط به احداث مراکز درماني یا استفاده از اساتید ایراني مقیم خارج از کشور بود دیگر 

 يهادرماني و مراقبت -هاي عمومي بهداشتي شد. تأمین آموزشردپایي از بهداشت و درمان دیده نمي

ناطق محروم و روستایي کشور تنها هدفي در این قانون بهداشتي اولیه براي عامه مردم با تأکید بر م

 .بود که به موضوع سالمت اشاره مستقیم داشت

مصوبات مجلس سوم  ینقانون تشکیل سازمان نظام پزشکي جمهوري اسالمي ایران یکي از مهمتر

هاي فراوان الیحه دولت درخصوص سازمان نظام پزشکي که به وقوسشود. پس از کشمحسوب مي

جامي نرسید طرح تشکیل سازمان نظام پزشکي جمهوري اسالمي ایران ازسوي نمایندگان به سران

 مجلس تقدیم شد. 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران به کمیسیون  هشتادوپنجمبررسي این طرح با اساس اصل 

ماه بهداري و بهزیستي سپرده شد؛ و پس از تصویب در این کمیسیون در جلسه علني مورخ پنجم تیر

 موافقت نمود.  ونه مجلس شوراي اسالمي با پنج سال مدت اجراي آزمایشي آنهزاروسیصدوشصتیک

شهر کشور  56 هايیمارستانقانون نحوه ایجاد تسهیالت الزم براي تسریع در احداث و تکمیل ب

بود.  هایمارستاننتیجه طرح دوفوریتي نمایندگان براي رفع موانع موجود در احداث این ب

 بعد مسائل متعددي را براي سالمت کشور ایجاد کردند.  يهاهایي که در سالیمارستانب

سطح دانش پزشکي آنها یکي دیگر  يطرح لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشکي کشور و ارتقا



  اه مجلس شوراي اسالميمركز ژپوهش

 

 

قانون اساسي  هشتادوپنجمنمایندگان در این دوره بود. این طرح نیز براساس اصل  يهااز طرح

مي ایران در کمیسیون بهداري و بهزیستي مجلس شوراي اسالمي بررسي و به تصویب جمهوري اسال

سال تصویب شد. این قانون در  9آزمایشي آن براي مدت  يرسید. در صحن علني مجلس نیز اجرا

 بعد اصالح شد و مبناي بازآموزي امروزي پزشکان گردید.  يهاسال

دنبال به 1665ماه يد 26لس سوم بود. در استیضاح وزیر بهداشت یکي دیگر از اتفاقات مج

اي از نمایندگان درخصوص استیضاح دکتر فاضل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تقاضاي عده

 119رأي ریخته شده با  246پس از بیانات نمایندگان موافق و مخالف و دفاع وزیر، مجلس از مجموع 

ه ایشان رأي اعتماد نداد و دکتر فاضل با اختالف یک رأي ممتنع ب 10رأي موافق و  114رأي مخالف، 

 رأي از وزارت بهداشت کنار رفت. 

هایي نیز در حوزه سالمت مطرح شد که به تصویب نرسید طرح تشکیل در مجلس سوم طرح

وزارت امداد و تأمین اجتماعي، طرح استفاده از کمک دندانپزشکان تجربي داوطلب خدمت در شهرهاي 

دندانپزشکي، طرح اصالح قانون مجوز اداره مستقل داروخانه وسیله کمک داروسازان فاقد دانشکده 

، طرح واگذاري بیمارستان امام خمیني فریدونکنار به درماني بنیاد شهید انقالب 1660کشور مصوب 

طرح در این خصوص طرح بیمه خدمات درماني  یناسالمي ازجمله این موارد بودند ولي شاید مهمتر

یید قرار نگرفت. این طرح سرآغاز جریاني بود که أمطرح شد ولي مورد ت 1660د که در سال همگاني بو

 .بعدها به تصویب قانون بیمه همگاني انجامید

الیحه تشکیل سازمان پزشکي قانوني، طرح اصالح موادي از سازمان نظام پزشکي جمهوري 

مهوري اسالمي ایران، طرح اصالح اسالمي ایران، طرح اصالح قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر ج

کاران دهان و دندان، الیحه شمول قانون محرومیت از مطب به مشموالن الیحه قانون تربیت بهداشت

شدن بازنشستگي شاغلین شاغل پرستاري از شرط سني  اقانوني خدمت نیروي انساني و الیحه مستثن

علت پایان بررسي قرار گرفت ولي به ازجمله مواردي بود که در کمیسیون بهداري و بهزیستي مورد

 مجلس سوم فرصت طرح آن در صحن علني مجلس فراهم نشد. 

صورت یکي از نکات قابل توجه این دوره این بود که اکثر قوانین تصویب شده در حوزه سالمت به

. طرح ازسوي نمایندگان مطرح شده بود که این نشان از فعال بودن نمایندگان در حوزه سالمت داشت

قانون اساسي به کمیسیون بهداري  هشتادوپنجمهمچنین در موارد زیادي نیز بررسي طرح طبق اصل 

بهزیستي محول گردید و این قوانین هیچگاه در صحن علني مجلس مورد بررسي نمایندگان قرار  و

 نگرفت. 



 

 

 اسالمي شوراي مجلس سوم دوره در سالمت حوزه در مصوب قوانين .19 جدول

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

 + + + الیحه قانون حفاظت در برابر اشعه 1
  

 پست و تلگراف و نیرو
 

 + + + طرح ( قانون تأمین اجتماعي6ماده )« ب»و « الف»قانون الزام سازمان تأمین اجتماعي به اجراي بندهاي  2
  

 بهداري
 

6 
هرا( از انجرام   هاي بهداشت و مبارزه برا بیمراري  تکنیسینمعافیت بهداشتکاران دهان و دندان و بهداران )قانون 

 عمومي خدمت وظیفه
 + طرح

 
+ 

 
 بهداري 1

 

 + + + طرح قانون تشکیل سازمان نظام پزشکي جمهوري اسالمي ایران 4
  

 بهداري
 

 + + + الیحه موزش پزشکيقانون مقررات استخدامي وزارت بهداشت، درمان و آ 9
  

 اداري و استخدامي
 

 + + + طرح قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشکي کشور و ارتقاي سطح دانش پزشکي آنها 6
  

 بهداري
 

 + + + الیحه قانون معلمان، پزشکان و پیراپزشکان وظیفه 0
  

 امور دفاعي
 

 + + + طرح آوران بهداشتقانون نحوه تشکیل پیام 8
  

 بهداري
 

 + + + طرح و الحاق موادي به آن 67/1/1660قانون اصالح موادي از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب  5
  

 بهداري
 

 + + + الیحه اي و صنایع غذایي کشورقانون اساسنامه انستیتو تحقیقات تغذیه 17
  

 بهداري
 

 طرح بیمارستان کشور 56قانون نحوه تأمین کسري اعتبار مورد نیاز  11
  

+ 2 
 

- 
 

 + + + طرح قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش 12
  

 بهداري
 

16 
قانون واگذاري بیمارستان شهید دکتر بهشتي قم به بنیاد شهید انقالب اسالمي و ایجاد تسهیالت براي ترأمین  

 شتي و درماني مورد نیاز واحدهاي بهداشتي درماني بنیاد شهید انقالب اسالميانساني بهدا نیروي
 طرح

    
2 - 

 

 طرح شهر کشور 56هاي قانون نحوه ایجاد تسهیالت الزم براي تسریع در احداث و تکمیل بیمارستان 14
    

2 - 
 

19 
شرمولین قرانون ارترش جمهروري     اندازهاي ثابت حق بیمه و بیمه درمراني م قانون حقوق و مزایاي مستمر پس

 اسالمي
 + + + الیحه

  
 دفاع

 

 + + + الیحه قانون برنامه اول توسعه 16
  

 برنامه و بودجه
 

10 
هراي فرهنرگ و آمروزش عرالي و بهداشرت درمران و آمروزش پزشرکي و         هراي وزارتخانره  قانون الزام تخلیه سراختمان 

 ها باشدها و ارگانرتخانهها که در اختیار سایر وزامؤسسات وابسته به دانشگاه
 + + + الیحه

  
 قضایي و حقوقي

 

18 
هاي پزشکي ایران وابسته به وزارت هاي توسعه صنایع پزشکي ایران و پخش فرآوردهقانون اجازه تبدیل شرکت

 هاي دولتيبهداشت درمان و آموزش پزشکي به شرکت
 + + + الیحه

  
 اداري استخدامي

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

15 
ها و مؤسسات آموزش عالي مصروب  خدمات خارج از وقت اعضاي هیئت علمي دانشگاه قانون شمول استفاده از

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي 1669
 + + + الیحه

  
 بهداري

 

 + الیحه گردانقانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان 27
    

 شوريیک يشورا و امور داخل

 + + + طرح التحصیالن آموزشگاه بهداريقانون دیپلم فني شناختن درک فارغ 21
  

 بهداري
 

22 
( قرانون تشرکیالت و وظرایف وزارت بهداشرت، درمران و آمروزش       1مراده ) « 4»بنرد  « 1»قانون اصالح تبصره 

 پزشکي
 + + + الیحه

  
 بهداري

 

26 
ش عالي بهداشرت، درمران و آمروزش پزشرکي از پرداخرت حقروق       هاي فرهنگ و آموزقانون معافیت وزارتخانه

 گمرکي و سود بازرگاني برخي از کاالهاي وارداتي
 + + + الیحه

  
 اقتصاد و دارایي

 

 الیحه 1668قانون بودجه سال  24
     

 شوريیک برنامه و بودجه

 الیحه 1665قانون بودجه سال  29
     

 شوريیک برنامه و بودجه

 الیحه 1607دجه سال قانون بو 26
     

 شوريیک برنامه و بودجه

 الیحه 1601قانون بودجه سال  20
     

 شوريیک برنامه و بودجه



 

 

 

 نرسيدند تصويب به اما مطرح شدند، سالمت حوزه در اسالمي شوراي مجلس سوم دوره در كه لوايحي و هاطرح .12 جدول

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

ي شورا

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

 - + + الیحه ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکي و پیراپزشکيالیحه خدمت یک 1
 

2 
 

 بازگشت به کمیسیون

 طرح اصالح موادي از سازمان نظام پزشکي جمهوري اسالمي ایران 2
        

 + طرح طرح قانوني نحوه کاهش و حذف تدریجي دخانیات 6
     

 ارسالي به مجمع

 طرح طرح تشکیل وزارت امداد و تأمین اجتماعي 4
     

 رد در مجلس اداري و استخدامي

 طرح دندانپزشکان تجربي داوطلب خدمت در شهرهاي فاقد دانشکده دندانپزشکيطرح استفاده از کمک 9
     

بهداري و 

 بهزیستي
 رد در مجلس

 طرح 1660داروسازان کشور مصوب روخانه وسیله کمکقانون مجوز اداره مستقل داطرح اصالح  6
     

بهداري و 

 بهزیستي
 رد در مجلس

 کنار به درماني بنیاد شهید انقالب اسالميطرح واگذاري بیمارستان امام خمیني فریدون 0
        

 طرح طرح بیمه خدمات درماني همگاني 8
     

بهداري و 

 بهزیستي
 رد در مجلس

 الیحه زمان پزشکي قانونيالیحه تشکیل سا 5
      

آماده طرح در صحن براي 

 شور اول

 طرح اصالح قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمي ایران 17
        

11 
منظور گسترش خدمات درماني بهداشرتي در  طرح اصالح قانون تربیت بهداشتکاران دهان و دندان به

 روستا
 طرح

    
1 

بهداري و 

 بهزیستي
 معوق

 الیحه الیحه شمول قانون محرومیت از مطب به مشموالن الیحه قانوني خدمت نیروي انساني 12
     

بهداري و 

 بهزیستي

آماده طرح در صحن براي 

 شور اول

 الیحه مستثنا شدن بازنشستگي شاغلین شاغل پرستاري از شرط سني 16
      

 اداري و استخدامي
آماده طرح در صحن براي 

 شور اول

14 
دندانپزشکان تجربي دیپلم و باال به شرط اشتغال در محل قید شده در پروانه طرح تغییر عنوان کمک

 کار
 طرح

     

بهداري و 

 بهزیستي

آماده طرح در صحن براي 

 شور اول



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

ي شورا

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

 طرح هاي تخصصيطرح قانوني نحوه پذیرش دستیار و تعیین ضوابط و مقررات دستیاري در رشته 19
      

در صحن براي آماده طرح 

 شور اول

16 
طرح قانوني اجازه استفاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از قانون نحروه ایجراد تسرهیالت    

 شهر کشور 56هاي الزم براي تسریع در احداث و تکمیل بیمارستان
 طرح

     

مسکن و 

 شهرسازي

آماده طرح در صحن براي 

 شور اول

 طرح 1694پزشکان تجربي قبول شده در سال دندانطرح اجازه اقامت به کمک 10
     

بهداري و 

 بهزیستي
 رد در مجلس

18 
( قررانون اساسررنامه جمعیررت  26( و )18(، )10(، )16(، )4(، )6(، )1طرررح قررانوني اصررالح مررواد )  

 احمر جمهوري اسالمي ایرانهالل
 طرح

     

بهداري و 

 بهزیستي
 مسکوت

 طرح ه پزشکي و توزیع عادالنه آنطرح قانوني تربیت نیروي انساني گرو 15
     

فرهنگ و آموزش 

 عالي
 مسکوت

 



 

 

 مجلس چهارم

الیحه در حوزه سالمت ارائه شد که از این  طرح و 48در چهارمین دوره مجلس شوراي اسالمي در مجموع 

 5صورت الیحه و مورد پیشنهاد اولیه به 22قانون به تصویب رسید. در مجموع قوانین مصوب در  61بین 

مورد  2صورت دوفوریتي، مورد به 4صورت طرح تقدیم مجلس شده بود. در بین قوانین مصوب مورد به

شوري مورد بررسي قرار گرفت. یک مورد نیز طبق اصل صورت یکمورد به 4فوریتي و صورت یکبه

 قانون اساسي در کمیسیون مربوطه به تصویب رسید.  هشتادوپنجم

 درصد کل قوانین مصوب را تشکیل داده است.  76/5حوزه سالمت در این دوره قوانین مصوب 

 ياحهیترین مصوبه این دوره دانست. التصویب قانون بیمه همگاني خدمات درماني را باید شاخص

هاي زیاد در کمیسیون مشترکي متشکل از نمایندگان کمیسیون بهداري و وقوسکه پس از کش

 تصویب نهایي در صحن مجلس رسید. بهزیستي و برنامه بودجه سرانجام به 

ساله دوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشور بررسي الیحه برنامه پنج 1606در اردیبهشت سال 

تر از برنامه اول توسعه دیده جه مجلس آغاز شد. در این الیحه سالمت قدري پررنگددر کمیسیون برنامه و بو

 .عمومي و گسترش بیمه همگاني آورده شد اساسي تأمین بهداشت يهايمششد و در خط

کشور و پرداخت  هاي بهداشتي درمانيتکمیل تأسیسات، تجهیزات و نیروي انساني شبکه

شوندگان پس از کسر سرانه سهم بیمه شده و فرانشیز، مطابق مقررات التفاوت هزینه درمان بیمهمابه

مواد قانون برنامه دوم در حوزه سالمت قانون بیمه همگاني در طول برنامه سرانه دولت از دیگر 

 . شوديمحسوب م

ها و لوایحي نیز در حوزه سالمت مطرح شد که به تصویب نرسید. الیحه در مجلس چهارم طرح

شدن آن از شمول قانون  اتسري قانون کار و تأمین اجتماعي به شرکت سهامي داروپخش و مستثن

کسري اعتبار مورد نیاز تکمیل ساختمان  محاسبات عمومي کشور، طرح قانوني نحوه تأمین

منظور کار دهان و دندان بهشهر کشور، طرح قانوني اصالح قانون تربیت بهداشت 125 هايیمارستانب

عنوان ، الیحه الحاق یک تبصره به26/1/1667گسترش خدمات درماني و بهداشتي در روستاها مصوب 

قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و الحاق موادي به  ( قانون اصالح موادي از1) هبه ماد «17» هتبصر

شدن بازنشستگي شاغلین مشاغل  اهاي درماني، الیحه مستثنآن، طرح ممنوعیت افزایش تعرفه هزینه

( قانون اصالح مقررات بازنشستگي و وظیفه قانون 2ماده ) «1»پرستاري از شرط سني موضوع تبصره 

اي ازجمله این موارد هاي دکتراي حرفهرش دانشجو براي دورهاستخدام کشوري، طرح تغییر نظام پذی

 بودند. 

به تصویب مجلس  1609طرح دوفوریتي ممنوعیت استعمال دخانیات در مجامع عمومي در سال 

قانون اساسي براي  یکصدودوازدهمشوراي اسالمي رسید که با مخالفت شوراي نگهبان در اجراي اصل 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

صلحت نظام ارسال گردید. در مجمع عین مصوبه مجلس تشخیص تعیین تکلیف به مجمع تشخیص م

 کافي برخوردار نگردید و رد شد.  يمصلحت به رأي گذاشته شد که از آرا

بدن  يدست آورد الیحه اجازه پیوند اعضاهاي که نتوانست رأي مجلس را بترین الیحهشاید شاخص

یکي از مواردي بود  شدگان در موارد خاصبدن فوت يالیحه اجازه پیوند اعضاشدگان در موارد خاص بود. فوت

 که در این مجلس مطرح و رد شد. موضوعي که بعدها مجدد مطرح و به تصویب مجلس رسید. 

قانون تشکیالت  (17)ماده  «2»سیس شرکت پاالیش و پژوهش خون، الیحه اصالح بند أالیحه ت

موادي از اساسنامه جمعیت هالل احمر  و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، طرح اصالح

قانون اصالح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و  (6)و طرح الحاق یک تبصره به ماده 

ازجمله مواردي بود که در کمیسیون بهداري و  1664دارو و مواد خوراکي و آشامیدني مصوب سال 

ان مجلس فرصت طرح آن در صحن علني مجلس علت پایبهزیستي مورد بررسي قرار گرفت ولي به

 مهیا نشد. 

 

 اسالمي شوراي مجلس چهارم دوره در سالمت حوزه در مصوب قوانين .11 جدول

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

1 
قانون تشکیل سازمان نظام پزشکي جمهوري اسرالمي  

 ایران
 + طرح

 
+ 

 
 بهداري 1

 

2 
( قرانون بیمره همگراني خردمات     9قانون اصالح ماده )

 درماني کشور
 + + + الیحه

 
2 

  

6 
قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در 

 دوران شیردهي
 + + + الیحه

  
 بهداري

 

 + الیحه قانون آموزش مداوم جامعه پزشکي کشور 4
 

+ 
 

 بهداري 1
 

9 
( خدمت پزشکان و پیراپزشرکان  2ماده ) قانون اصالح

 1662مصوب 
 + + + طرح

  
 بهداري

 

6 

( قرانون  9مراده ) « 2»و تبصره « 2»قانون اصالح بند 

لزوم بازآموزي و نوآمروزي جامعره پزشرکي و ارتقراي     

 1665مصوب  سطح دانش پزشکي آنها

 + + + الیحه
  

 بهداري

اصل 

پنجم هشتادو

قانون 

 اساسي

0 

ها، برنامره بیمره   کسري اعتبار بیمارستان قانون تأمین

هراي  درمان کارمنردان دولرت و طررح توسرعه شربکه     

 کشوربهداشتي و درماني 

 + + + الیحه
 

2 - 
 

8 

ذیرل مراده   « 4»و « 6»، «2»هاي قانون اصالح تبصره

واحده قانون شمول خدمت نیروي انسراني، درمراني و   

شرروراي انقررالب و   24/5/1698بهداشررتي مصرروب  

التحصیالن رشته دامپزشکي و الحات بعدي به فارغاص

 الحاق یک تبصره به آن

 + + + الیحه
  

نگ هفر

آموزش 

 عالي
 

 + + + الیحه قانون تنظیم خانواده و جمعیت 5
  

 بهداري
 



 

 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

     + + + الیحه قانون تشکیل سازمان پزشکي قانوني کشور 17
قضایي و 

 حقوقي
  

11 
هراي سراسرر   شرهرداري  قانون ادغام واحدهاي تربیتي

 کشور در سازمان بهزیستي کشور
   بهداري     + + + الیحه

12 

قانون تسري قرانون خریرد و تملرک امراکن آموزشري      

هاي فرهنگ و آمروزش عرالي،   استیجاري به وزارتخانه

هراي  آمروزش پزشرکي و مؤسسره   بهداشت، درمران و  

 آموزش عالي، پژوهشي و تحقیقاتي تابع

     + + + الیحه
امور 

 قضایي
  

16 
( قررانون معلمرران، پزشررکان و 4قررانون اصررالح مرراده )

 پیراپزشکان وظیفه و حذف تبصره آن
   امور دفاعي     + + + الیحه

14 

قررانون تخصرریص سررهمیه بررراي زنرران در پررذیرش    

 هاي تخصصي پزشکيدستیاري رشته
 

   بهداري     + + + طرح

19 

هرا( کره   انتررن ي )قانون احتساب خدمت دانشجویان پزشرک 

بر اساس مصوبات مربوط در منراطق جنگري انجرام وظیفره     

عنروان قسرمتي از خردمت خرارج از مرکرز یرا       بره اند نموده

 خدمت پزشکان و پیراپزشکان

   بهداري     + + + الیحه

16 
قانون اصالح قرانون معلمران، پزشرکان و پیراپزشرکان     

 وظیفه
   امور دفاعي     + + + الیحه

   بهداري     + + + الیحه انون بیمه همگاني خدمات درماني کشورق 10

18 

بره مراده   « 2»عنوان تبصره قانون الحاق یک تبصره به

( قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارویري و  6)

 1664آشامیدني مصوب مواد خوردني و 

   بهداري     + + + الیحه

15 

کار دهان و دنردان   قانون اصالح قانون تربیت بهداشت

منظرور گسرترش خردمات درمراني و بهداشرتي در      به

 26/1/1667روستاها مصوب

   بهداري     + + + طرح

27 

( قانون مربوط بره مقرررات امرور    6قانون اصالح ماده )

پزشکي و دارو و مرواد خروراکي و آشرامیدني مصروب     

 1664سال 

   بهداري     + + + طرح

21 
ان تررأمین خرردماتي درمرراني قررانون اساسررنامه سررازم

 پرسنل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران
   امور دفاعي     + + + الیحه

22 

قانون اصالح قانون انتقال مرراقبین بهداشرت مردارس    

به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آمروزش و پررورش   

 12/5/1607مصوب

   بهداري     + + + طرح

26 
دانشرجویان گرروه    هاي پرذیرش قانون تثبیت ظرفیت

 پزشکي
   - 2   + + + طرح

               الیحه قانون برنامه دوم توسعه 24

           الیحه 1602قانون بودجه سال  29
برنامه و 

 بودجه
 شوريیک

           الیحه 1606قانون بودجه سال  26
برنامه و 

 بودجه
 شوريیک
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 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

           الیحه 1604قانون بودجه سال 20
رنامه و ب

 بودجه
 شوريیک

           الیحه 1609قانون بودجه سال 28
برنامه و 

 بودجه
 شوريیک

   فرهنگ      + + + طرح قانون صندوق رفاه دانشجویان 25

67 
اي از مقرررات  قانون الحاق یک ماده بره قرانون اصرالح پراره    

 مربوط به پایه حقوق اعضاي رسمي هیئت علمي
   گ فرهن     + + + الیحه

61 
هاي تعهد خدمت اجازه کار قانون اولویت در استفاده از معافیت

 و تحصیل ایثارگران گروه پزشکي و پیراپزشکي
     2   + + + طرح

 

  مطرح شدند، سالمت حوزه در اسالمي شوراي مجلس چهارم دوره در كه لوايحي و هاطرح .16 جدول

 نرسيدند تصويب به اما

 عنوان رديف
نوع 

 دپيشنها

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

1 

الیحه تسري قانون کار و تأمین اجتماعي بره شررکت   

پخش و مستثنا شدن آن از شمول قانون سهامي دارو

 محاسبات عمومي کشور

 + الیحه
    

بهداري و 

دیوان 

 محاسبات

 رد شد

2 
ز طرح قانوني نحوه ترأمین کسرري اعتبرار مرورد نیرا     

 شهر کشور 125هاي تکمیل ساختمان بیمارستان
 + طرح

   
 رد شد بهداري 1

6 

طرح قانوني اصالح قانون تربیت بهداشت کار دهران و  

منظور گسترش خدمات درماني و بهداشرتي  دندان به

 26/1/1667در روستاها مصوب 

 + طرح
    

بهداري و 

دیوان 

 محاسبات

 رد شد

4 

بره  « 17»ان تبصرره  عنرو الیحه الحاق یک تبصره بره 

( قررانون اصررالح مرروادي از قررانون خرردمت   1مرراده )

 پزشکان و پیراپزشکان و الحاق موادي به آن

 + الیحه
    

 رد شد بهداري

 + طرح هاي درمانيطرح ممنوعیت افزایش تعرفه هزینه 9
   

 رد شد بهداري 1

6 

الیحه مسرتثنا شردن بازنشسرتگي شراغلین مشراغل      

( 2مراده ) « 1»ضوع تبصره پرستاري از شرط سني مو

قرانون   قانون اصرالح مقرررات بازنشسرتگي و وظیفره    

 استخدام کشوري

 + الیحه
    

اداري و 

 استخدامي
 رد شد

0 
هراي  طرح تغییر نظرام پرذیرش دانشرجو برراي دوره    

 ايدکتراي حرفه
 + طرح

    

بهداري و 

 فرهنگ
 رد شد

8 
 شدگان در مروارد الیحه اجازه پیوند اعضاي بدن فوت

 خاص
 + الیحه

    
 رد شد بهداري

5 
طرررح دوفرروریتي ممنوعیررت اسررتعمال دخانیررات در 

 مجامع عمومي
 طرح

  
- 

 
 اعاده شده - 2

 + الیحه الیحه تأسیس شرکت پاالیش و پژوهش خون 17
    

 معوق بهداري

11 
( قرانون تشرکیالت و   17ماده )« 2»الیحه اصالح بند 

 زشکيوظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پ
 الیحه

     
 بهداري

آماده شور 

 اول



 

 

 عنوان رديف
نوع 

 دپيشنها

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

 + الیحه احمرطرح اصالح موادي از اساسنامه جمعیت هالل 12
    

 معوق بهداري

16 

( قرانون اصرالح   6طرح الحاق یک تبصرره بره مراده )   

بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشرکي و  

 1664دارو و مواد خوراکي و آشامیدني مصوب سال 

 + طرح
    

 معوق بهداري

14 

به قانون « 6»عنوان تبصره الیحه الحاق یک تبصره به

هراي فرهنرگ و   هاي وزارتخانره الزام تخلیه ساختمان

آموزش عالي و بهداشت درمان و آمروزش پزشرکي و   

 هامؤسسات وابسته به دانشگاه

 + الیحه
    

 امور قضایي
آماده شور 

 دوم

19 
بهررورزان  سرریلین توسررطالیحرره اجررازه تزریررق پنرري

 هاي بهداشتخانه
 الیحه

     
 بهداري

آماده شور 

 اول

16 

( قررانون حقرروق و مزایرراي 16الیحرره اصررالح مرراده )

اندازهاي ثابت حق بیمه و بیمره درمراني   مستمر پس

 مشموالن قانون ارتش جمهوري اسالمي ایران

 الیحه
     

 امور دفاعي
آماده شور 

 اول

 طرح ن بیمه همگاني( قانو0( و )9طرح تفسیر مواد ) 10
    

2 
 

 مسکوت

 

 مجلس پنجم

الیحه در حوزه سالمت ارائه شد که از  طرح و 46در پنجمین دوره مجلس شوراي اسالمي در مجموع 

صورت مورد پیشنهاد اولیه به 21قانون به تصویب رسید. در مجموع قوانین مصوب در  28این بین 

صورت مورد به 6بود. در بین قوانین مصوب  صورت طرح تقدیم مجلس شدهمورد به 0الیحه و 

شوري مورد بررسي قرار گرفت. در این دوره قوانین مصوب حوزه صورت یکمورد به 6فوریتي و یک

 درصد کل قوانین مصوب را تشکیل داده است.  0/8سالمت 

 قوانین حوزه سالمت در مجلس پنجم طرح پیوند اعضاي بیماران فوت شده یا نییکي از مهمتر

 يبیماراني که مرگ مغزي آنان مسلم است بود. پس از آنکه در مجلس قبل الیحه اجازه پیوند اعضا

بار همان  شدگان در موارد خاص نتوانست نظر مساعد نمایندگان را جلب کند و رد شد اینبدن فوت

 موضوع در قالب طرح مطرح شد که به تصویب رسید. 

مجلس به تصویب رسید براي اولین بار نقش سالمت در قانون برنامه سوم توسعه که در این 

طور به (150)تا  (152)این قانون درخصوص بهداشت و درمان بود و مواد  29تر دیده شد. فصل پررنگ

 اخص در حوزه سالمت تدوین شد. 

سیاست کالن دولت کاهش تصدي در بخش دولتي و افزایش سهم بخش  (152)در ماده 

بندي نیز سخن از سطح (156)و درماني تعیین شد. همچنین در ماده خصوصي در خدمات بهداشتي 

خدمات به میان آمد. بحث امنیت غذا و تعیین سبد غذایي مطلوب نیز براي اولین بار در این برنامه 

 خود گرفت. جنبه قانوني به



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

و  الیحه واگذاري اجازه تعیین ظرفیت پذیرش دانشجویان گروه پزشکي به وزارت بهداشت درمان

آموزش پزشکي ازجمله مواردي بود که در مجلس به تصویب رسید اما با ایرادات شوراي نگهبان 

 صورت قانون درنیامد. گاه بههین

قانون انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشکي با موازین شرع مقدس براساس طرح نمایندگان در 

 نحوه اجراي آن اختالف نظر است. این دوره به تصویب رسید قانوني که تاکنون نیز در مورد 

نبود. در سال  اي نو و بدون پیشینه تاریخي و اجتماعيمقوله طرح انطباق امور پزشکي با شریعت،

 1606نامه در سال خصوص ازسوي وزارت بهداشت وضع شد. این آیین اي در ایننامهآیین 1660

 ابالغ شد.  کشور يهاجهت اجرا به دانشگاه 1609در سال  صورت آزمایشي وبه

بسیاري را ازسوي موافقین و  تصویب این طرح ازسوي نمایندگان مجلس، بحث و گفتگوهاي

درمان و آموزش پزشکي،  داشت ازجمله اینکه محمد فرهادي وزیر وقت بهداشت، مخالفین در پي

نشود. رساني به بیماران دچار اختالل خدمات طرح به نحوي شد که اصل موضوع خواستار اصالح این

شد، اما این پیشنهاد  طرح انطباق به مدت شش ماه به رأي گذاشته حتي پیشنهاد مسکوت ماندن

گشت و تصویب جزئیات آن به شور دوم  تصویب نشد و کلیات طرح مورد قبول اکثریت نمایندگان واقع

 موکول شد. در شور دوم نیز این طرح با اصالحاتي به تصویب رسید. 

( قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب به اعضاي هیئت 2الح ماده )الیحه تسري قانون اص

و  هامارستانیهاي دامپزشکي، طرح ممنوعیت واگذاري و فروش بعلمي و شاغالن پیراپزشکي دانشکده

واحدهاي درماني سازمان تأمین اجتماعي، طرح اصالح ترکیب هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعي و 

ها و لوایحي بودند که در مجلس پنجم در ذیرش در گروه پزشکي ازجمله طرحطرح تعیین ظرفیت پ

 حوزه سالمت مطرح شدند ولي به تصویب نرسیدند. 

قانون مصوب در  26اگر قوانین بودجه سنواتي و قانون برنامه توسعه را کنار بگذاریم از مجموع 

بود که نشان از نیاز به تغییر در قانون مربوط به اصالح قوانین پیشین  8بخش سالمت در این دوره 

 قوانین این حوزه دارد. 

الیحه واگذاري اجازه تعیین ظرفیت پذیرش دانشجویان گروه پزشکي به وزارت بهداشت درمان و 

آموزش پزشکي یکي از لوایح پر بحث در این دوره بود. پس از تصویب این الیحه در مجلس شوراي 

این  «2»شده این بود که از آنجایي که هم ماده واحده و هم تبصره نگهبان آن را رد کرد. ایراد گرفته 

کند، خالف ذیل بند سوم اصل سوم قانون غیردولتي را محدود مي يهاقانون، آموزش پزشکي در بخش

 اساسي تشخیص داده شده بود. 

 سرانجام این الیحه در مجلس ششم ازسوي دولت بازپس گرفته شد. علت این بود که در قانوني

به تصویب مجلس شوراي اسالمي رسید تثبیت ظرفیت پذیرش نیروهاي پزشکي تا  1604که در سال 



 

 

هاي وابسته به پایان برنامه دوم توسعه مطرح و دولت ملزم شد به اینکه ظرفیت پذیرش در رشته

 ثابت نگهدارد.  1604پزشکي را تا پایان برنامه دوم توسعه به میزان سال 

سال تا پایان برنامه دوم توسعه باقي  یم مجلس شوراي اسالمي شد که یکالیحه زماني تقد این

هاي وابسته پزشکي لزوم سیاستگذاري در مانده بود و با توجه به میزان تربیت نیروي انساني در رشته

رسید و اگر در مقطع پذیرش و تنظیم نیروي انساني متناسب با بازار کار امري ضروري به نظر مي

رسید، حداقل زمان براي گذشت و به تأیید شوراي نگهبان ميالیحه از تصویب مجلس ميتقدیمي این 

آمد. با توجه به سال از پایان برنامه براي تغییر در ظرفیت پذیرش نیروهاي پزشکي پدید مي تنظیم یک

ضوع اینکه سیر گردش کار طوالني شد و بعد از رفت و برگشت به شوراي نگهبان و ایراداتي که به مو

وارد شد، عمالً زمان مورد نیاز براي این مقوله از دست رفت. یعني درواقع خود قانون مصوب سال 

 1604ها را متناسب با سال کرد که ظرفیتتا پایان برنامه دوم این الزام را براي دولت تعیین مي 1604

وند کاري که ایجاد شد و نگهدارد و بعد از آن عمالً این الزام وجود نداشت. طبیعي است با مجموعه ر

در زماني که واقع هستیم عمالً این الیحه هین کاربردي نخواهد داشت. به همین دلیل و با توجه به 

 مجموعه شرایط و تغییرات، دولت تصمیم گرفت که این الیحه را از مجلس پس بگیرد. 

بیمه پزشکان  طرح ادغام سازمان خدمات درماني در سازمان تأمین اجتماعي، طرح پرداخت حق

( قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 1ها و طرح تفسیر ماده )از طریق عقد خرید دین توسط بانک

ازجمله مواردي بود که در کمیسیون بهداري و بهزیستي مورد بررسي قرار گرفت ولي  1609مصوب 

 علت پایان مجلس فرصت طرح آن در صحن علني مجلس مهیا نشد. به

 

 اسالمي شوراي مجلس پنجم دوره در سالمت حوزه در مصوب نقواني .17 جدول

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

 + + + الیحه آوران بهداشتقانون نحوه تشکیل پیام 1
  

امور بهداري 

  و بهزیستي

2 

هاي پرسرنلي کارکنران برنامره    قانون پرداخت هزینه

خدمات درماني( از محل اعتبرارات جراري   ) 67676

 بودجه عمومي()

 طرح
    

برنامه و 

  بودجه

6 
( قرانون تشرکیالت و   1مراده ) « 2»قانون اصالح بند 

 وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
 + + + الیحه

 

امور بهداري 

  و بهزیستي

 + طرح قانون تأمین داروهاي خاص 4
 

+ 
 

هداري امور ب

  و بهزیستي

 + + + الیحه قانون تأسیس شرکت پاالیش و پژوهش خون 9
 

اداري 

استخدامي و 

امور بهداري 

 و بهزیستي

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

6 
( قرانون اجرازه پرداخرت حرق     2قانون اصالح مراده ) 

 محرومیت از مطب
 + + + الیحه

 

امور بهداري 

  و بهزیستي

0 

فهرست هاي خاص به قانون الحاق بنیاد امور بیماري

دولتري  قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غیر

 1606مصوب 

 + طرح
 

+ 
 

برنامه و 

  بودجه

8 
قانون انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشکي برا  

 موازین شرع مقدس
 + + + طرح

 

بهداري و 

  بهزیستي

5 
قانون اصالح قانون معلمان، پزشرکان و پیراپزشرکان   

 وظیفه
 + + + طرح

 

ک امور مشتر

دفاعي و 

شوراها و امور 

 داخلي کشور

 

17 
( قرانون اساسرنامه جمعیرت    27قانون اصالح مراده ) 

 احمر جمهوري اسالمي ایرانهالل
 + + + الیحه

  

امور بهداري 

  و بهزیستي

11 
( 9قانون الحاق یک تبصره بره الیحره اصرالح مراده )    

 قانون تأمین اجتماعي
 + + + الیحه

  

امور بهداري 

  یستيو بهز

12 
جرویي ارزي در معالجره   قانون هیئرت امنراي صررفه   

 بیماران
 + + + الیحه

  

امور بهداري 

  و بهزیستي

16 
قانون پیوند اعضاي بیمراران فروت شرده یرا بیمراراني کره       

 مرگ مغزي آنان مسلم است
 + + + طرح

  

امور بهداري 

  و بهزیستي

14 

قررانون اسررتفاده وزارت بهداشررت، درمرران و آمرروزش 

زشکي از مشموالن خدمت وظیفه عمومي در زمران  پ

 صلح

 + + + الیحه
  

 خاص
 

19 
قررانون چگررونگي تعیررین وظررایف و صررالحیت شرراغالن   

 هاي پزشکي و وابسته به آنحرفه
 + + + الیحه

  

امور بهداري 

  و بهزیستي

16 
قانون تأسیس سرازمان نظرام دامپزشرکي جمهروري     

 اسالمي ایران
 + + + الیحه

  

 نهادهاي

  انقالب

10 
قانون معافیت سازمان بیمره خردمات درمراني از پرداخرت     

 هاي دریافتيمالیات حق بیمه
 + + + الیحه

  

اقتصاد و 

  دارایي

18 
قررانون الحرراق دولررت جمهرروري اسررالمي ایررران برره  

 کنوانسیون مواد روانگردان
 + الیحه

   

بهداري 

و 

 بهزیستي
 

 شوريیک

 + + + یحهال قانون برنامه سوم توسعه 15
    

 + + + الیحه 1606قانون بودجه سال  27
  

برنامه و 

 بودجه
 شوريیک

21 
قانون اصالح الیحه قانوني راجع به تشرکیل سرازمان   

 1695بهزیستي کشور مصوب 
 + + + الیحه

  

اداري 

استخدامي و 

امور بهداري 

 و بهزیستي

 

 + + + الیحه 1600قانون بودجه سال  22
  

برنامه و 

 هبودج
 شوريیک



 

 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

 + + + الیحه 1608قانون بودجه سال  26
  

برنامه و 

 بودجه
 شوريیک

 + + + الیحه 1605قانون بودجه سال  24
  

برنامه و 

 بودجه
 شوريیک

29 

( قررانون حقرروق و مزایرراي 16قررانون اصررالح مرراده )

انداز ثابرت، حرق بیمره و بیمره درمراني      مستمر، پس

 مي ایرانجمهوري اسال مشمولین قانون ارتش

 + + + الیحه
  

اداري 

  استخدامي

26 
( قرانون تشرکیل   22مراده )  «2»قانون تفسیر تبصره 

 سازمان نظام پزشکي جمهوري اسالمي ایران
 + طرح

 
+ 

  

امور بهداري 

 و بهزیستي
 شوريیک

20 

قرانون الرزام تخلیره    « 2»قانون الحاق یک تبصره به تبصره 

و آمروزش عرالي و   هراي فرهنرگ   هاي وزارتخانهساختمان

وابسرته بره    بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و مؤسسات

هرا  هرا و ارگران  ها کره در اختیرار سرایر وزارتخانره    دانشگاه

 باشدمي

 + + + الیحه
  

امور قضایي 

  و حقوقي

 + + + الیحه قانون استفاده اجباري از کاله و کمربند ایمني 28
  

شوراها و امور 

  داخلي کشور

 

 به اما مطرح شدند، سالمت حوزه در اسالمي شوراي مجلس پنجم دوره در كه لوايحي و هاطرح .18 جدول

 نرسيدند تصويب

 عنوان
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

 طرح طرح ممنوعیت استعمال دخانیات در مجامع عمومي
    

2 
 

ارسالي به 

 مجمع

زداشت کسراني کره مصردومین را بره     طرح ممنوعیت با

 کنندمراکز درماني منتقل مي
 + طرح

    

امور قضایي و 

 حقوقي

آماده طرح در 

 شور دوم

قرانون مربروط بره    ( 1الیحه الحاق یک تبصره به مراده ) 

مقررررات امررور پزشررکي و دارویرري و مررواد خرروردني و   

 آشامیدني

 الیحه
     

امور بهداري و 

 بهزیستي

آماده طرح در 

 ر اولشو

قانون مربوط بره مقرررات امرور     (16)الیحه اصالح ماده 

 پزشکي و دارویي و مواد خوردني و آشامیدني
 الیحه

     

امور بهداري و 

 بهزیستي

آماده طرح در 

 شور اول

( قرانون  9ماده )« ج»( و بند 1ماده )« 2»الیحه اصالح تبصره 

 آموزش مداوم جامعه پزشکي
 الیحه

     

 امور بهداري و

 بهزیستي

آماده طرح در 

 شور اول

( قررانون خرردمت پزشررکان و   1طرررح تفسرریر مرراده )  

 1609پیراپزشکان مصوب 
 طرح

     

امور بهداري و 

 بهزیستي

آماده طرح در 

 شور اول

بره مراده   « 2»عنروان تبصرره   الیحه الحاق یک تبصره به

( قررانون خرردمت پزشررکان و پیراپزشررکان مصرروب  11)

1609 

 الیحه
     

داري و امور به

 بهزیستي

آماده طرح در 

 شور اول

قرانون  ( اصرالحي  27الیحه الحاق یک تبصره بره مراده )  

مربوط به مقررات امور پزشکي و دارویي و مواد خوردني 

 و آشامیدني

 الیحه
     

امور بهداري و 

 بهزیستي

آماده طرح در 

 شور اول



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 عنوان
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

آوران ( قرانون نحروه تشرکیل پیرام    2الیحه اصالح ماده )

 بهداشت
 الیحه

     

امور بهداري و 

 بهزیستي
 مسترد

 طرح طرح ایجاد سازمان نظام پرستاري
     

مشترک امور 

استخدامي و 

امور بهداري و 

 بهزیستي

 معوق

قرانون مربروط بره مقرررات امرور      ( 1طرح اصالح مراده ) 

 پزشکي و دارویي و مواد خوردني و آشامیدني
 طرح

     

امور بهداري و 

 بهزیستي
 معوق

یحه واگذاري اجازه تعیین ظرفیت پذیرش دانشجویان ال

گررروه پزشررکي برره وزارت بهداشررت درمرران و آمرروزش  

 پزشکي

 + الیحه
    

بهداري و 

 بهزیستي

اعاده شده از 

 شوراي نگهبان

( قانون اجازه پرداخت 2الیحه تسري قانون اصالح ماده )

حررق محرومیررت از مطررب برره اعضرراي هیئررت علمرري و 

 هاي دامپزشکيدانشکدهشاغالن پیراپزشکي 

 الیحه
     

فرهنگ و 

 آموزش عالي
 رد شد

هرا و واحردهاي   طرح ممنوعیت واگذاري و فروش بیمارسرتان 

 درماني سازمان تأمین اجتماعي
 طرح

    

بهداري و 

 بهزیستي
 رد شد

 طرح طرح تعیین ظرفیت پذیرش در گروه پزشکي
     

بهداري و 

 بهزیستي
 

 رد شد

خدمات درمراني در سرازمان ترأمین     طرح ادغام سازمان

 اجتماعي
 طرح

     

امور بهداري و 

 بهزیستي

آماده طرح در 

 شور اول

طرح پرداخت حق بیمه پزشرکان از طریرق عقرد خریرد     

 هادین توسط بانک
 طرح

     

امور بهداري و 

 بهزیستي

آماده طرح در 

 شور اول

( قررانون خرردمت پزشررکان و   1طرررح تفسرریر مرراده )  

 1609وب پیراپزشکان مص
 طرح

     

امور بهداري و 

 بهزیستي

آماده طرح در 

 شور اول

 

 مجلس ششم

الیحه در حوزه سالمت ارائه شد که از  طرح و 65در ششمین دوره مجلس شوراي اسالمي در مجموع 

صورت مورد پیشنهاد اولیه به 14قانون به تصویب رسید. در مجموع قوانین مصوب در  24این بین 

صورت مورد به 4صورت طرح تقدیم مجلس شده بود. در بین قوانین مصوب د بهمور 17الیحه و 

شوري مورد بررسي قرار گرفت. در این دوره قوانین مصوب حوزه صورت یکمورد به 4فوریتي و یک

 درصد کل قوانین مصوب را تشکیل داده است.  67/6سالمت 

مایندگان دوره ششم بود که به قصد فوریتي نقانون ساماندهي بهداشت و درمان نتیجه طرح یک

 1682اصالحات بنیادي بخش سالمت ارائه گردید. براساس این قانون دولت موظف شد از آغاز سال 

اجرایي قانون بیمه همگاني با لحاظ  هايینهلوایح بودجه سنواتي کشور را به نحوي تنظیم نماید که زم

شدن حدود و شمول خدمات پایه بیمه درمان  اقشار جامعه و مشخص نمودن بیمه پایه همگاني کلیه



 

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با همکاري کلیه فراهم آید. همچنین  صورت شفافهمگاني به

فرمایاني که قادر به پرداخت گر مکلف شد اقدامات الزم را براي بیمه نمودن خویشبیمه يهاسازمان

سفانه این قانون از ابتداي تصویب به بایگاني أمتدهد.  انجام باشنديتمام یا بخشي از حق سرانه م

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي خود نگرفت. وبوي اجرایي بهگاه رنگسپرده شد و هین

به تأیید شوراي  5/6/1686 نیز در مجلس ششم به تصویب رسید ولي از آنجایي که این قانون در تاریخ

 ت محترم مجلس هفتم جهت اجرا ابالغ گردید. نگهبان رسید توسط ریاس

نیز در مجلس ششم تهیه و به تصویب  طرح اصالح موادي از قانون تشکیل سازمان نظام پزشکي

در مجلس شوراي اسالمي در چندین مورد  18/6/1682رسید. این طرح پس از تصویب در تاریخ 

اي از ع شناخته شد و پس از اصالح پارهازسوي شوراي نگهبان مغایر قانون اساسي یا خالف موازین شر

هاي بر امکان عضویت اقلیت، مجدداً چندین بند قانون یاد شده مبني15/5/1682اشکاالت در تاریخ 

هاي بدوي و عالي انتظامي نظام پزشکي ازسوي شوراي نگهبان تئهاي مدیره و هیتئمذهبي در هی

این طرح مجدد ازسوي شوراي نگهبان به مجلس مغایر با موازین شرع و قانون اساسي قلمداد شد. 

عودت شد که با تأکید مجدد مجلس بر دیدگاه قبلي خویش براي تعیین تکلیف نهایي به مجمع 

تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده و در این مجمع به تصویب رسید. در نهایت این قانون در مجلس 

 هفتم ابالغ گردید. 

مجلس  ر مجلس ششم به تصویب رسید. این الیحه در اواخر عمرالیحه برنامه چهارم توسعه نیز د

 تصویب اولیه این الیحه و ارجاع آن به شوراي نگهبان، با موارد عدیده تصویب رسید. پس از ششم به

شوراي اسالمي  به صحن علني مجلس اشکاالت شرعي و قانون اساسي این شورا مواجه شده و مجدداً

 خود فرصت بررسي مجدد براي تأمین نظر شوراي نگهبان یا پایاني بازگشت. مجلس ششم، در روزهاي

الیحه به صحن علني  اصرار بر مصوبه قبلي در کمیسیون تلفیق مجلس را نداشت. به همین جهت، این

 اصرار بر مصوبات قبلي خود، آن الیحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع آمده و نمایندگان با

 دادند. 

مصوبه چند سال اخیر  نیتوسعه سرانجام در مجلس هفتم به تصویب رسید و مهمتربرنامه چهارم 

 . شوديوب مسدر بخش سالمت مح

پیشین، سعي در تلفیق و هماهنگي  هايریزي برنامه چهارم توسعه، متفاوت از برنامهنظام برنامه

 مجلس شوراي اسالميماده به تصویب  161فصل و  19برنامه با بودجه سالیانه داشت. این قانون در 

 هاي فرابخشي تهیه اسناد ویژه فرابخشي وهر بخش اسناد بخشي و براي موضوع رسید. همچنین براي

ها، ضمن تشریح قابلیت براي هر استان تهیه سند توسعه استان در دستور کار قرار گرفت. در این اسناد

هاي اجرایي کلي، راهبردها، سیاست اهداف ي،هاي اصلي، اهداف کمّگیريها، جهتامکانات، محدودیت



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

بر این قرار بود تا براي به اهداف هر سند پیش بیني شد. عالوه هاي مورد نیاز براي رسیدنو اقدام

تنظیم شود تا  شد، برنامه عملیاتي تهیه وهاي مختلف اجرایي تلقي ميکه تکلیف دستگاه هایياقدام

 شود.  سالیانه، عملیاتي هايبرپایه آن احکام برنامه در قالب بودجه

ماده به موضوع سالمت  11سالمت و بهبود کیفیت زندگي با  يفصل هفتم این قانون با نام ارتقا

 اختصاص داشت. 

نظري مورد  بر چارچوببیني شده بخش سالمت در برنامه چهارم توسعه مبتنيهاي پیشسیاست

سازمان  2777گزارش بهداشت جهاني  ر مشخصطوتوافق مراکز علمي و پژوهشي مرتبط در این زمینه و به

محور و گاه فرابخشي هاي سالمتبرنامه، اتخاذ سیاست بهداشت جهاني بود. رویکرد اصلي بخش در این

 است. کاهش مخاطرات سالمتي و ارتقاي امنیت غذایي، تأمین حفظ و ارتقاي سالمت افراد و جامعه،

عادالنه ساختن دریافت خدمات سالمت، پایدارسازي  جامعه،افزایش پاسخگویي به نیازهاي غیرپزشکي آحاد 

مورد  هاي اصليگیريآن و ارتقاي امنیت غذا و تغذیه جهت فرآیند تأمین منابع و مشارکت عادالنه مردم در

 .ندیآيشمار متوجه برنامه چهارم توسعه در بخش سالمت به

نه مردم در تأمین منابع در بخش این قانون براي اولین بار بحث مشارکت عادال (57)در ماده 

منظور ارتقاي عدالت توزیعي در دسترسي عادالنه مردم به در این ماده مقرر شد .سالمت به میان آمد

هاي پذیر از هزینهدرآمد و آسیببه خدمات بهداشتي و درماني و در جهت کاهش سهم خانوارهاي کم

هداشتي و درماني باید به نحوي صورت گیرد که بهداشتي و درماني آنها، توزیع منابع و امکانات ب

هاي ( ارتقا یابد و سهم مردم از هزینه%57به نود درصد )« شاخص مشارکت عادالنه مالي مردم»

هاي غیرقابل پذیر از هزینه( افزایش نیابد و میزان خانوارهاي آسیب%67سالمت حداکثر از سي درصد )

  ( کاهش یابد.%1تحمل سالمت به یک درصد )

این قانون بحث ارتقاي مستمر کیفیت خدمات سالمت و تعالي عملکرد خدمات بالیني،  (88)ماده 

براي  یيهاوهیوري و استفاده بهینه از امکانات بهداشتي و درماني کشور، را مطرح کرد و شافزایش بهره

ي و تفویض اختیارات صورت هیئت امنایي و یا شرکتدولتي )ازجمله، به يهامارستانیتغییر نحوه اداره ب

هاي مصوب( مالي به آنها در چارچوب تعرفه رکارگیري نیروي انساني و اداري مدیریت، جذب و به

 قانون برنامه چهارم توسعه ابعاد مختلف مخاطرات (89)و  (84)مشخص نمود. در این راستا مواد 

 ه کرده است. ئآنها اراهایي را براي کنترل و کاهش توجه قرار داده و سیاست دسالمتي را مور

این قانون که نوعي ادامه برنامه سوم توسعه بود وزارت بهداشت، درمان و  (85)همچنین در ماده 

منظور دسترسي عادالنه مردم به خدمات بهداشتي، درماني و منطقي آموزش پزشکي مکلف شد، به

ستاندارد خدمات بهداشتي، حداقل ا ارائهنمودن آن متناسب با نیازها در نقاط مختلف کشور، نظام 

 بندي خدمات طراحي نماید. بر سطحدرماني کشور را مبتني



 

 

المللي و وضعیت خدمات بهداشتي و درماني دنبال تغییر شرایط بینهمچنین در این برنامه به

ایران براي اولین بار حضور در بازارهاي جهاني مطرح شد؛ و مقرر شد که در پایان برنامه چهارم توسعه، 

حاصل از  ایران به مرکز رفع نیازهاي سالمت و پزشکي منطقه تبدیل شود و ارز اسالمي جمهوري

 کند.  درصد مصارف ارزي آن را تأمین 67صادرات خدمات و تولیدات این بخش 

علوم پزشکي، الیحه لغو انحصار دخانیات طرح  يهاهاي آموزشي دانشگاهطرح نحوه اداره داروخانه

د که در مجلس ششم در حوزه سالمت مطرح شدند ولي به تصویب نرسیدند. طرح اي بودنالیحه و

 ( اصالحي قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارویي و مواد خوردني و1الحاق یک تبصره به ماده )

 نیز در این حوزه مطرح شد ولي بایگاني گردید.  26/1/1660 آشامیدني مصوب

مان غذا و دارو، طرح جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، طرح درماني، طرح تشکیل سازطرح سقط

اصالح قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، الیحه پرداخت حق محرومیت از مطب اعضاي 

سیس سازمان نظام أدولتي، طرح اصالح قانون ت يهاهاي دامپزشکي دانشگاههیئت علمي دانشکده

جمله مواردي بود که در کمیسیون بهداشت و درمان مورد دامپزشکي جمهوري اسالمي ایران، از

 علت پایان مجلس فرصت طرح آن در صحن علني مجلس مهیا نشد. بررسي قرار گرفت ولي به

گرایي در شوراي عالي تأمین اجتماعي دو جانبهطرح نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي و طرح سه

 ایندگان مجلس مسترد گردیدند. ازسوي نم طرح در حوزه سالمت بودند که بعداً

 

 به اما مطرح شدند، سالمت حوزه در اسالمي شوراي مجلس ششم دوره در كه لوايحي و هاطرح .13 جدول

 نرسيدند تصويب

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

 + + + طرح ازيقانون استفاده از ظرفیت خالي صنایع داروس 1
  

بهداشت و 

  درمان

2 

( اصرالحي قرانون   27قانون الحاق یک تبصره به مراده ) 

مربرروط برره مقررررات امررور پزشررکي و دارویرري و مررواد  

 26/1/1660آشامیدني مصوب خوردني و

 + + + الیحه
  

بهداشت و 

  درمان

6 
قانون ممنوعیت بازداشت کساني کره مصردومین را بره    

 نمایندمي مراکز درماني منتقل
 + + + طرح

  

قضایي و 

  حقوقي

4 

( قررانون 06الحرراقي مرراده )« 2»قررانون اصررالح تبصررره 

( قرانون  06( و تبصرره مراده )  00( و )02اصرالح مرواد )  

و الحراق دو تبصرره بره     1694مصروب  تأمین اجتماعي 

 1601( مصوب 06ماده )

 + + + + الیحه
 

بهداشت و 

 درمان

مصوب 

مجمع 

 تشخیص

9 
( 9مراده ) « ج»( و بند 1ماده )« 2»صالح تبصره قانون ا

 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکي کشور
 + + + الیحه

  

بهداشت و 

  درمان

6 
بره مراده   « 2»عنوان تبصرره  قانون الحاق یک تبصره به

 ( قانون تأمین اجتماعي6)
 + + + الیحه

  

بهداشت و 

  درمان



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

0 
ي، آشامیدني، ( قانون مواد خوردن16قانون اصالح ماده )

 آرایشي و بهداشتي
 + + + الیحه

  

بهداشت و 

  درمان

8 
بره مراده   « 6»عنوان تبصرره  قانون الحاق یک تبصره به

 ( قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان11)
 + + + الیحه

  

بهداشت و 

  درمان

5 
( قانون ترویج تغذیره برا   6به ماده )« 6»قانون الحاق تبصره 

 مادران در دوران شیردهي شیر مادر و حمایت از
 + + + الیحه

  
 اجتماعي

 

17 

( 6( و اصرالح مراده )  1قانون الحاق یک تبصره به ماده )

قررانون مربرروط برره مقررررات امررور پزشررکي و دارویرري و 

 آشامیدنيخوردني و 

 + + + الیحه
  

بهداشت و 

  درمان

11 
قانون ایجاد سازمان نظام پرسرتاري جمهروري اسرالمي    

 ایران
 + + + طرح

  

بهداشت و 

  درمان

12 

سروم،  قانون ساماندهي بهداشت و درمان براساس اصول 

قررانون اساسرري جمهرروري سرروم ونهررم و چهررلوبیسررت

 اسالمي ایران

 + طرح
 

+ 
 

بهداشت و 

  درمان

16 
قانون ایجاد سرازمان روانشناسري و مشراوره جمهروري     

 اسالمي ایران
 + + + طرح

  

آموزش و 

  تحقیقات

 + + + طرح قانون نحوه اهداي جنین به زوجین نابارور 14
  

بهداشت و 

  درمان

19 

قانون اصالح یک تبصره به قرانون واگرذاري بیمارسرتان    

بنیاد شهید انقالب اسالمي و شهید دکتر بهشتي قم به 

انسراني بهداشرتي   ایجاد تسهیالت براي ترأمین نیرروي   

بنیراد   يدرماني مورد نیراز واحردهاي بهداشرتي درمران    

 1668شهید انقالب اسالمي مصوب 

 + طرح
 

+ 
 

قضایي و 

  حقوقي

16 
احمرر  هرالل  قانون اصالح موادي از اساسنامه جمعیرت  

 جمهوري اسالمي ایران
 + + + طرح

 

بهداشت و 

  درمان

 + طرح قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن 10
 

+ 
 

بهداشت و 

  درمان

 + الیحه امع رفاه و تأمین اجتماعيقانون ساختار نظام ج 18
 

+ 
 

 مشترک
 

 قانون برنامه چهارم توسعه 15
        

27 
طرح اصرالح مروادي از قرانون تشرکیل سرازمان نظرام       

 *پزشکي
 + + طرح

   

بهداشت و 

 درمان

ارسالي به 

 مجمع

 الیحه 1687قانون بودجه سال  21
     

برنامه و 

 بودجه
 شوريیک

 الیحه 1681 قانون بودجه سال 22
     

برنامه و 

 بودجه
 شوريیک

 الیحه 1682قانون بودجه سال  26
     

برنامه و 

 بودجه
 شوريیک

 الیحه 1686قانون بودجه سال  24
     

برنامه و 

 بودجه
 شوريیک

 عنوان قانون مصوب لحاظ شده است.به تصویب مجمع رسید و در این بررسي به 1689ماه * این طرح در بهمن



 

 

 اسالمي شوراي مجلس ششم دوره در سالمت حوزه در مصوب قوانين .62 دولج

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

1 
هراي  هراي آموزشري دانشرگاه   طرح نحوه اداره داروخانه

 علوم پزشکي
 طرح

      
 رد

 الیحه الیحه لغو انحصار دخانیات 2
      

 رد

6 
طرح پیشگیري از تولد نوزادان مبتال به بیماري  نتیک 

 و مادرزادي
 + طرح

    

بهداشت و 

 درمان

آماده جهت 

 شور دوم

4 

( اصرالحي قرانون   1طرح الحاق یک تبصرره بره مراده )   

مربرروط برره مقررررات امررور پزشررکي و دارویرري و مررواد  

   26/1/1660آشامیدني مصوب  خوردني و

 طرح
      

 مسکوت

 طرح رح سقط درمانيط 9
     

بهداشت و 

 درمان

آماده جهت 

 شور اول

 طرح طرح تشکیل سازمان غذا و دارو 6
     

بهداشت و 

 درمان

آماده جهت 

 شور اول

 طرح طرح جامع کنترل و مبارزه با دخانیات 0
     

بهداشت و 

 درمان

آماده جهت 

 شور اول

8 

ي هاالیحه اصالح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوق

بازنشستگي کشروري و لشرگري و ترأمین اجتمراعي و     

 ها در برخورداري از خدمات درمانيسایر صندوق

 الیحه
     

 اجتماعي
آماده جهت 

 شور اول

5 
طرح اصالح قانون تأسریس سرازمان نظرام دامپزشرکي     

         جمهوري اسالمي ایران

 طرح طرح نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي 17
      

 مسترد

 طرح گرایي در شوراي عالي تأمین اجتماعيجانبهطرح سه 11
      

 مسترد

 الیحه الیحه سقط درماني 12
     

بهداشت و 

 درمان

آماده جهت 

 شور اول

16 
طرررح اصررالح قررانون مربرروط برره خرردمت پزشررکان و   

 پیراپزشکان
 طرح

     

بهداشت و 

 درمان

آماده جهت 

 شور اول

14 

رفیررت پررذیرش  الیحرره واگررذاري اجررازه تعیررین ظ   

دانشجویان پزشکي به وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکي

 الیحه
     

بهداشت و 

 درمان
 مسترد

19 
طرح ایجاد سرازمان روانشناسري و مشراوره جمهروري     

 اسالمي ایران
 طرح

     

آموزش و 

 تحقیقات
 رد

 

 

 مجلس هفتم

حوزه سالمت ارائه شد که از الیحه در  طرح و 47در هفتمین دوره مجلس شوراي اسالمي در مجموع 

صورت مورد پیشنهاد اولیه به 14قانون به تصویب رسید. در مجموع قوانین مصوب در  29این بین 

صورت مورد به 6صورت طرح تقدیم مجلس شده بود. در بین قوانین مصوب مورد به 11الیحه و 

ورد بررسي قرار گرفت. در این شوري مصورت یکمورد به 11فوریتي و صورت یکمورد به 0دوفوریتي، 

 درصد کل قوانین مصوب را تشکیل داده است.  0/91دوره قوانین مصوب حوزه سالمت 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

مصوبه( مربوط به مسائل  9قسمت قابل توجهي از مصوبات این دوره مجلس در بخش سالمت )

 مشکالت موجود و دغدغهدهد. مالي بخش سالمت و کسر بودجه وزارت بهداشت بود که نشان 

نیز مصوبه  قانون اعطاي مجوز استخدام نیروي انساني بهداشتي و درمانينمایندگان در این حوزه است. 

 عمده دیگر در جهت استخدام نیروي انساني در این بخش بود. 

که بررسي آن از مجلس ششم شروع شده بود مصوبه  قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانیات

 که در این دوره به تصویب نهایي رسید.  شوديمواد دخاني محسوب ممهمي در زمینه مبارزه با 

ار در بخش سالمت نداشت. این موضوع ذمجلس هفتم مصوبه مهم و تأثیرگ ،نظر از این مواردصرف

نیاز به تصویب قانون در این حوزه کم شده است و باید بیشتر  رسديست که به نظر ما دهنده آننشان

 .شودبحث نظارت جدي گرفته 

قانون مربوط به مقررات امور پزشکي دارویي و مواد خوردني و آشامیدني مصوب  (1)طرح اصالح ماده 

ازجمله موارد مطرح شده در این دوره بود که این قانون را براي بار چندم  و الحاق یک تبصره به آن 1664

ا نیاز به تصویب قانون در این زمینه ه. البته با تعامل انجام شده درخصوص داروخانهداديمورد اصالح قرار م

مقررات امور پزشکي دارویي و مواد خوردني و آشامیدني منتفي شد اما ضرورت بازنگري جامع در قانون 

 بیش از پیش خود را نشان داد.  1664مصوب 

 يهادامپزشکي دانشگاه يهاپرداخت حق محرومیت از مطب اعضاي هیئت علمي دانشکده الیحه

وقوع جرم ازجمله لوایحي  م اطفال و نوجوانان و الیحه پیشگیري ازئه رسیدگي به جرادولتي، الیح

تصویب رسیده و بررسي جزئیات آن در کمیسیون و  هستند که کلیات آنها در صحن علني مجلس به

 شده است.  صحن علني به مجلس هشتم واگذار

تماعي، طرح تشکیل سازمان قانون تأمین اج (81)و اصالح ماده ( 82)همچنین طرح حذف ماده 

قانون اصالح تبصره  «الف»تشکیل مراکز تخصصي مشاوره خانواده، طرح اصالح بند  دارو، طرح غذا و

تشکیل کمیته ملي  آور(، طرحقانون تأمین اجتماعي )بازنشستگي مشاغل سخت و زیان (06)ماده  «2»

و ساماندهي کامل مجموعه افراد  آوريزیست ایمني، طرح الزام دولت به اقدام قانوني جهت جمع

 وسوم وسي، وهشتمبیستاجباري پزشکان با رعایت اصول  خواب، طرح لغو تعهداتخانمان خیابانبي

بر پزشک خانواده، طرح الزام اجراي نظام ارجاع مبتني قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران، وسومچهل

تصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي قانون برنامه چهارم توسعه اق( 88)طرح اصالح ماده 

اصالح  اسکن، طرحتيسیس مراکز سيأطرح اجازه اعطاي مجوز به بخش غیردولتي جهت ت ایران،

قانون  (1)اصالح ماده  ، طرح1609و  1606قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 

و الحاق یک تبصره  1664امیدني مصوب خوردني و آش مربوط به مقررات امور پزشکي، دارویي و مواد

حمایت از بیماران، طرح تأمین درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت،  سیس صندوقأطرح ت به آن،



 

 

، 1668مصوب  ،سسات تابعه، طرح اصالح قانون حفاظت در برابر اشعهؤآموزش پزشکي و م درمان و

سازمان نظام پزشکي و طرح  قانون (6)ماده  «ک»رساني به ایثارگران، طرح اصالح بند طرح خدمات

یان و عشایر بیمه ئصندوق بیمه اجتماعي روستا استفساریه عدم لزوم بیمه مجدد شاغلین فصلي که نزد

سازمان تأمین اجتماعي نیز ازجمله مواردي است که در مرحله بررسي  صورت اجباري نزدبه باشنديم

بررسي نشده  وز کلیات آنها در صحن علني مجلساند و هنتخصصي باقي مانده هايیسیونکم اولیه در

 است. 

الزم جهت برخورداري معلوالن و زنان سرپرست خانوار منتظر نوبت از  طرح تخصیص اعتبار

مجلس هفتم  سازمان بهزیستي نیز ازجمله مصوبات اعاده شده از شوراي نگهبان است که در خدمات

 هشتم منتقل شد.  و به مجلسدر قالب طرحي دوفوریتي بررسي و تصویب شده بود 

 

 اسالمي شوراي مجلس هفتم دوره در سالمت حوزه در مصوب قوانين .61 جدول

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

1 
گررذاري خرردمات پرسررتاري و تعرردیل  قررانون تعرفرره

 هاي پرستاريکارانه
 + طرح

 
+ 

 
1 

بهداشت و 

  رماند

2 
قرانون  « 19»تبصرره  « الرف »قانون استفسراریه بنرد   

 کل کشور 1684بودجه سال 
 + طرح

 
+ 

  

برنامه و 

 بودجه
 شوريیک

6 

( قانون ترویج تغذیه با شیر مادر 6قانون اصالح ماده )

و حمایررت از مررادران در دوران شرریردهي مصرروب    

1604 

 + طرح
 

+ 
 

 اجتماعي 1
 

 + + + طرح ملي با دخانیات قانون جامع کنترل و مبارزه 4
  

بهداشت و 

  درمان

9 
گر درمراني بره پرداخرت    هاي بیمهقانون الزام سازمان

 هاي متفرقهخسارت
 + طرح

 
+ 

 
1 

بهداشت و 

  درمان

6 

برنامره چهرارم و    8و  4قانون اصالح جرداول شرماره   

منظرور ترأمین کسرري اعتبرار     به 1689بودجه سال 

 رهاي علوم پزشکي کشودانشگاه

 + طرح
 

+ 
 

1 
برنامه و 

  بودجه

0 
العررالج قررانون بیمرره انفرررادي بیمرراران دیررابتي و صررعب 

 (MSهاي خاص و )سرطاني، بیماري
 + طرح

 
+ 

 
2 - 

 

 + + + طرح قانون سقط درماني 8
  

بهداشت و 

  درمان

5 
قانون الحاق ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشرت  

 جهاني در مورد کنترل دخانیات
 + الیحه

  
+ 

 

بهداشت و 

 درمان
 شوريیک

17 

و  ایران اسالمي جمهوري دولت بین قانون موافقتنامه

 در زمینه همکاري خصوصدر قبرس جمهوري دولت

 پزشکي و علوم عمومي بهداشت

 + الیحه
 

+ 
  

بهداشت و 

 درمان
 شوريیک

11 

 قانون اعطاي مجوز استخدام نیروي انساني بهداشرتي 

 و درماني
 

 + الیحه
 

+ 
  

 شوريیک اجتماعي



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

12 
استفساریه اجراي تعرفره آموزشري در محاسربه ابهراي  آب     

 هاي آموزشي و درمانيبیمارستان
 + الیحه

 
+ 

  

برنامه و 

 بودجه
 شوريیک

 + + + الیحه قانون برنامه چهارم 16
    

 + + + الیحه 1684قانون بودجه سال  14
  

برنامه و 

 بودجه
 وريشیک

 + + + الیحه 1689قانون بودجه سال  19
  

برنامه و 

 بودجه
 شوريیک

 + + + الیحه 1686قانون بودجه سال  16
  

برنامه و 

 بودجه
 شوريیک

 + + + الیحه 1680قانون بودجه سال  10
  

برنامه و 

 بودجه
 شوريیک

18 

قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قرانون اصرالح   

اقبین بهداشت مدارس بره واحردهاي   قانون انتقال مر

آموزشرري تابعرره وزارت آمرروزش و پرررورش مصرروب   

1606 

 + + + الیحه
  

آموزش و 

  تحقیقات

 + الیحه 1684قانون متمم بودجه سال  15
 

+ 
 

1 
برنامه و 

  بودجه

27 
( قررانون اساسررنامه 10مرراده )« 4»قررانون استفسرراریه بنررد 

 احمر جمهوري اسالميجمعیت هالل
 + الیحه

 
+ 

 
1 

برنامه و 

 بودجه
 شوريیک

21 

قررانون اصررالح سررن فرزنرردان ذکررور مشررمولین      

، لشرگري و ترأمین   هاي بازنشستگي کشوريصندوق

ها در برخورداري از خردمات  اجتماعي و سایر صندوق

 درماني

 + + + الیحه
  

 اجتماعي
 

22 
( قرانون سراختار نظرام جرامع     14قانون اصالح ماده )

 رفاه و تأمین اجتماعي
 + + + طرح

  
 اجتماعي

 

 + الیحه کل کشور 1686قانون اصالح قانون بودجه سال  26
 

+ 
 

1 
برنامه و 

 بودجه
 شوريیک

24 

قرانون بودجره سرال     «14» تبصرره  «ظ» بنرد  يقانون الغا

کل کشور )طرح اعراده بودجره خردماتي حمرایتي      1686

زنان سرپرسرت خرانوار و معلروالن بره سرازمان بهزیسرتي       

 کشور(

 * طرح
 

* 
 

2 _ 
 

29 
بره   «د»و الحاق بند  «ح»بند  «1»قانون اصالح جزء 

 کل کشور 1684قانون بودجه سال  «27»تبصره 
 + طرح

 
+ 

 
2 - 

 



 

 

 به اما مطرح شدند، سالمت حوزه در اسالمي شوراي مجلس هفتم دوره در كه لوايحي و هاطرح .60 جدول

 نرسيدند تصويب

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

ر شو

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

1 
طرررح الررزام اجررراي نظررام ارجرراع 

 بر پزشک خانوادهمبتني
 طرح

     

بهداشت و 

 درمان

آماده جهت 

 شور اول

2 

قررانون  (88طرررح اصررالح مرراده )

برنامه چهرارم توسرعه اقتصرادي،    

اجتمرراعي و فرهنگرري جمهرروري  

 اسالمي ایران

 طرح
     

بهداشت و 

 ندرما

آماده جهت 

 شور اول

6 

طرح اجازه اعطاي مجوز به بخش 

غیردولتي جهرت تأسریس مراکرز    

 اسکنتيسي

 طرح
     

بهداشت و 

 درمان

آماده جهت 

 شور اول

4 

اصررالح قررانون مربرروط برره  طرررح

خرردمت پزشررکان و پیراپزشررکان  

 1609و  1606مصوب 

 طرح
     

آموزش و 

 تحقیقات

آماده جهت 

 شور اول

9 

( قررانون 1اده )اصررالح مرر  طرررح

مربوط به مقرررات امرور پزشرکي    

خرررروردني و  دارویرررري و مررررواد

و الحراق   1664آشامیدني مصوب 

 یک تبصره به آن

 طرح
    

بهداشت و 

 درمان

آماده جهت 

 شور اول

6 
حمایرت از   طرح تأسیس صندوق

 بیماران
 طرح

    

بهداشت و 

 درمان

آماده جهت 

 شور اول

0 

ي طرح تأمین درآمدهاي اختصاص

آمروزش   وزارت بهداشت درمان و

 پزشکي و مؤسسات تابعه

 طرح
    

بهداشت و 

 درمان

آماده جهت 

 شور اول

8 
طرررح اصررالح قررانون حفاظررت در 

 1668 برابر اشعه مصوب
 طرح

    
 اجتماعي

آماده جهت 

 شور اول

5 
( 6مراده ) « ک»طرح اصالح بنرد  

 سازمان نظام پزشکي قانون
 طرح

    

بهداشت و 

 درمان

ماده جهت آ

 شور اول

17 

زدایري از قرانون مرواد    الیحه جرم

مخرردر و درمرران مبتالیرران برره    

 مصرف مواد مخدرسوء

 الیحه
    

قضایي و 

 حقوقي

آماده جهت 

 شور اول

11 

اجبررراري  طررررح لغرررو تعهررردات

پزشرررکان برررا رعایرررت اصرررول   

وسرروم و وهشررتم، سرري بیسررت

وسررروم قرررانون اساسررري  چهرررل

 جمهوري اسالمي ایران

 طرح
    

بهداشت و 

 درمان

آماده جهت 

 شور اول

 الیحه الیحه کنترل دخانیات 12
     

 بایگاني شد

16 

طرررح ادغررام وزارتررین بهداشررت  

درمان و آموزش پزشکي و رفراه و  

 تأمین اجتماعي
 

 طرح
    

 رد شد اجتماعي



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

ر شو

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

 طرح طرح تشکیل سازمان غذا و دارو 14
    

بهداشت و 

 درمان

آماده جهت 

 شور اول

19 

طررررح اصرررالح قرررانون الرررزام    

گرر درمراني بره    هاي بیمهسازمان

 هاي متفرقهپرداخت خسارت

 طرح
    

 رد شد _

 

 

 مجلس هشتم

گفت بجز قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه سالمت هین قانون مهم و  توانيت مئبه جر

 گذاري در این مجلس به تصویب نرسید. تأثیر

 ست از:ا دقیقي در حوزه سالمت دارد که برخي از آنها عبارت برنامه پنجم توسعه احکام متنوع و

 شغله شدن پزشکان )بخش خصوصي یا دولتي(الزام به یک، 

 بندي کامل خدمات سالمتسطح، 

 ها به ( خالص کل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن یارانه%17درصد ) اختصاص ده

 ،بخش سالمت

 ساني گروه پزشکي با نیازهاي نظام سالمت کشور، سازي کمیت و کیفیت نیروي انمتناسب

 ،بندي خدماتارجاع و سطح متناسب با راهبردهاي پزشک خانواده، نظام

 هاي اطالعاتي مراکز تکلیف بر استقرار سامانه پرونده الکترونیکي سالمت ایرانیان و سامانه

 ،سالمت

 درمان و آموزش  بهداشت، ریزي و نظارت بخش سالمت در وزارتتمرکز سیاستگذاري، برنامه

 ،پزشکي

  سازمان بیمه سالمت ایران»تشکیل.» 

 



 

 

 هشتم مجلس در سالمت حوزه در مصوب قوانين .69 جدول

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

1 

 هراي صندوق مشمولین ذکور فرزندان سن اصالح قانون

 سایر و اجتماعي و تأمین لشگري ي،کشور بازنشستگي

 درماني خدمات از برخورداري در هاصندوق

  اجتماعي   + + + الیحه

2 
 اساسرنامه ( 29) و( 24) مرواد  اصالحیه پذیرش قانون

 جهاني بهداشت سازمان
   +  + الیحه

 و بهداشت

 درمان
 شوريیک

6 

 داراي افرراد  حقروق  کنوانسریون  تصرویب  قانون

 معلولیت

 

  اجتماعي   + + + الیحه

4 

 مقرررات  قرانون ( 0) ماده به بند دو الحاق قانون

 مؤسسرات  و هرا دانشرگاه  علمري  هیئت انتظامي

 1664 مصوب کشور تحقیقاتي و عالي آموزش

  اجتماعي   + + + الیحه

  تلفیق   +  + الیحه کشور کل 1657 سال بودجه قانون 9

6 
کررل  1680قررانون اصررالح قررانون بودجرره سررال 

 شورک
  برنامه 1  +  + الیحه

0 

 در ایرران  اسالمي جمهوري دولت عضویت قانون

 دام و انسران  مشترک هايبیماري کنترل برنامه

 مدیترانه

 شوريیک کشاورزي   +  + الیحه

  تلفیق   +  + الیحه کشور کل 1688 سال بودجه قانون 8

5 
 نظرام  برالیني  کارکنران  وريبهرره  ارتقراي  قانون

 سالمت
   +  + الیحه

 و بهداشت

 درمان
 شوريیک

  اجتماعي   +  + الیحه جمعیت و خانواده تنظیم قانون اصالح قانون 17

11 

 اصرررالحي( 17) و( 0) مرررواد اصرررالح قرررانون

 اسرالمي  جمهوري احمرهالل جمعیت اساسنامه

 ایران

   +  + طرح
 و بهداشت

 درمان
 شوريیک

12 

 ايمزایر  و حقروق  قانون( 14) ماده اصالح قانون

 درماني بیمه و بیمه حق ثابت، اندازپس مستمر،

 ایرران  اسرالمي  جمهوري ارتش قانون مشمولین

 اسرتخدامي  قرانون ( 157) ماده و 1668 مصوب

 مصروب  ایران اسالمي جمهوري انتظامي نیروي

 قررانون برره مکرررر( 180) مرراده الحرراق و 1682

 اسررالمي انقررالب پاسررداران سررپاه اسررتخدامي

 1607 مصوب

  اجتماعي   + + + الیحه

  تلفیق   +  + الیحه هایارانه کردن هدفمند قانون 16

  تلفیق   +  + الیحه کشور کل 1685 سال بودجه قانون 14

19 
 اسرالمي  جمهوري توسعه پنجم سالهپنج برنامه قانون

 (1654-1657) ایران
 مشترک  +   + الیحه

 مصوب

 مجمع

 شوريیک کشاورزي   +  + طرح رانای اسالمي جمهوري زیستي ایمني قانون 16

10 

 مرردیریت قررانون( 116) مرراده اصررالح قررانون

 مرردیریت تعیرین  چگرونگي  و کشروري  خردمات 

 هررايصررندوق و اجتمرراعي تررأمین سررازمان

   2  +  + طرح
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 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

 درماني هايبیمه و بازنشستگي

18 
 کررل 1688 سررال بودجرره قررانون اصررالح قررانون

 کشور
   2  +  + طرح

15 

 پررذیرش در آموزشرري عرردالت برقررراري قررانون

 و تکمیلرري تحصرریالت هررايدوره در دانشررجو

 تخصصي

 شوريیک آموزش   +  + طرح

  اجتماعي 1  +  + طرح شیمیایي مصدومان از حمایت و شناسایي قانون 27

21 

 درآمررد مررازاد اعتبررار سررقف افررزایش قررانون

 خردمات  و پزشکي علوم هايدانشگاه اختصاصي

 کشور درماني بهداشتي،

  - 2  +  + طرح

22 
 هراي سرازمان  کارمنردان  خاص العادهفوق قانون

 ایران خون انتقال و کشور قانوني پزشکي
 شوريیک اجتماعي   +  + طرح

26 

 بهداشرت  زمینره  در همکراري  موافقتنامه قانون

 و ایرران  اسالمي جمهوري بین دامپزشکي و دام

 صربستان جمهوري

 شوريیک کشاورزي   +  + الیحه

24 
 رفراه  و کرار  تعراون،  وزارتخانره  دو تشکیل قانون

 تجارت و معدن صنعت، و اجتماعي
  - 2  +  + الیحه

 

 نرسيدند تصويب به اما مطرح شدند، سالمت حوزه در هشتم مجلس در كه لوايحي و هاطرح .62 جدول

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 تتوضيحا كميسيون فوريت مجمع

1 

 برخررورداري جهررت الزم اعتبررار تخصرریص طرررح

 از نوبرت  منتظرر  خانوار سرپرست زنان و معلوالن

 بهزیستي سازمان خدمات

  ر 2  +  + طرح

2 

 عرروار  از( %17) درصررد ده اختصرراص الیحرره

 نقرل، وحمرل  آوري،جمع منظوربه نوسازي سالیانه

 پسرماندهاي  و شرهري  هراي زبالره  دفع و بازیافت

 و محیطري زیسرت  فنري  ضروابط  ایترع با صنعتي

 بهداشتي

 شد رد امنیت      الیحه

6 
 درمران  و مخردر  مرواد  قرانون  از زدایيجرم الیحه

 مخدر مواد مصرفسوء به مبتالیان
 طرح آماده قضایي     + الیحه

4 
 نظررام سررازمان تأسرریس قررانون اصررالح طرررح

 ایران اسالمي جمهوري دامپزشکي
 طرح آماده کشاورزي      طرح

9 
 در ایرران  اسرالمي  جمهوري دولت عضویت الیحه

 دارویي امور بر نظارت همکاري طرح
      الیحه

 و بهداشت

 درمان

 از شده اعاده

 نگهبان شوراي

6 
 هراي سرازمان  بره  دولت هايبدهي پرداخت طرح

 ايبیمه
 بایگاني برنامه      طرح

 مسترد کشاورزي      طرح کشور دامپزشکي قانون اصالح طرح 0

8 
 مطررب محررل قررانون واحررده مرراده اصررالح طرررح

 1646 مصوب پزشکان
 بایگاني شوراها      

 در بررسي و بهداشت      طرح مررواد و دارویرري پزشررکي، امررور مقررررات طرررح 5



 

 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 تتوضيحا كميسيون فوريت مجمع

 کمیسیون درمان بهداشتي و آرایشي آشامیدني، خوردني،

17 

 مررددجویان درمراني  بیمرره خردمات  انتررزاع طررح 

 از کمترر  جمعیرت  برا  يشهر و عشایري روستایي،

 و درمراني  خردمات  بیمه سازمان از نفر هزار( 27)

 ره() خمیني امام امداد کمیته به آن الحاق

     1 
 و بهداشت

 درمان
 مسکوت

11 

 حروادث  همگراني  بیمره  صرندوق  تأسریس  الیحه

 طبیعي

 

 

 اقتصادي      الیحه
 در بررسي

 کمیسیون

12 

 نکارمنردا  خراص  العراده فروق  قانون تسري طرح

 ایران خون انتقال و کشور قانوني پزشکي سازمان

 دامپزشکي کارمندان به

 اجتماعي      طرح
 در بررسي

 کمیسیون

16 
 محل قانون واحده ماده به تبصره یک الحاق طرح

 1666 مصوب پزشکان مطب
      طرح

 و شوراها

 داخلي امور

 کشور

 

 

 

 در حوزه سالمت سالمينگاهي بر مصوبات ادوار مختلف مجلس شوراي ا. 61جدول 

 دوره
تعداد قوانين مصوب حوزه 

 سالمت

تعداد لوايح مصوب 

 حوزه سالمت

مصوب  يهاتعداد طرح

 حوزه سالمت

ها و لوايح ارائه شده طرح

 حوزه سالمت

 67 9 61 66 اول

 96 5 22 61 دوم

 46 11 16 20 سوم

 48 5 22 61 چهارم

 46 0 21 28 پنجم

 47 11 14 29 ششم

 47 11 14 29 هفتم

 60 8 16 24 هشتم

 

 آموزش و پرورش (د

صورت قانون پیرامون آموزش و پرورش به تصویب رسیده که همگي به 0صورت خاص در دوره اول به

باشد. در کل درصد از کل قوانین خاص، مصوب دوره اول مي 76/12الیحه مطرح شده است. بنابراین 

قانون به تصویب رسیده  12بودجه سالیانه در دوره اول،  در حوزه آموزش و پرورش با احتساب قوانین

به مجلس توسط  6/2/1667صورت الیحه مطرح شده در یک بار به 1667است که قانون بودجه سال 

صورت طرح پیشنهاد براساس اصل هشتادوپنجم به 6/4/1667دولت تقدیم شده است و یک بار در 

 شده است. 

وب در حوزه تربیت معلم، نهضت سوادآموزي و هزینه سرانه قانون مص 0مفاد اصلي و اساسي  

هاي آموزش و واحدهاي آموزشي است. در این دوره جز قوانین بودجه سالیانه که در تحقق برنامه



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

توان به دو پرورش مؤثر بوده است قانون مهمي به تصویب نرسیده است. با این حال در این میان مي

التحصیل مراکز تربیت معلم که مشمول به لغو خدمت معلمان فارغقانون اشاره داشت، قانون راجع 

شوند و قانون راجع به هزینه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و الیحه پاکسازي مي

پرورش که درواقع این قوانین نیز در جهت اصالح قوانین گذشته مربوط به تربیت معلم و سوادآموزي 

نکته قابل توجه  .ز انقالب وضع شده است و حساسیت چنداني نداشته استبه تناسب شرایط بعد ا

صورت الیحه اینکه در این دوره همه قوانین مصوب خاص آموزش و پرورش از طریق دولت و به

 اند. پیشنهاد شده است و نمایندگان به ارائه طرح براي تصویب نپرداخته

ب آموزش و پرورش در این دوره هم یکي از دالیل مهمي که موجب شده است قوانین مصو

لحاظ کمّي و هم کیفي مورد توجه جدي نباشد و براي اصالح یا تغییر و تحول آن قوانین جدیدي در به

مجلس شوراي اسالمي به تصویب نرسد، وجود قانون تشکیل شوراي عالي آموزش و پرورش مصوب 

هاي وزارت ها و برنامهراي تصویب طرحشوراي انقالب و دادن اختیارات زیادي به اعضاي این شورا ب

هاي ستادي وزارت آموزش و پرورش در زمینه امور آموزش و پرورش بوده است. همچنین در دستگاه

صورت طرح اي صورت گرفته ولي تا پایان دوره اول مجلس بهآموزشي و پرورشي مطالعات گسترده

 شد.نهایي براي ارائه به مجلس شوراي اسالمي آماده نشده با

اند، ها و لوایحي که در دوره اول مجلس شوراي اسالمي، مطرح اما به تصویب نرسیدهعناوین طرح

کن کردن بیسوادي در جمهوري توان به طرح سوادآموزي و ریشهعنوان بوده است. از آن جمله مي 16

کرد. بعضي از  اسالمي ایران، طرح نظام آموزشي و طرح اخراج معلمان معتاد از آموزش و پرورش اشاره

هاي دیگر مجلس مجدداً مطرح و به تصویب رسیده است، یکي از هاي یادشده در دورهلوایح و طرح

هاي مهم که در اولین دوره مجلس مطرح شده است طرح ادغام دو وزارتخانه آموزش و پرورش و طرح

هاي کز پژوهشفرهنگ و آموزش عالي سابق است که در مجلس اول رد شده ولي هنوز مورد بحث مر

 مجلس و صاحبنظران تعلیم و تربیت ایران است.

در دوره اول کمیسیون آموزش و پرورش، آموزش و فرهنگ، آموزش و پرورش، فرهنگ و 

ها و لوایح مربوط به آموزش و پرورش بوده است. قوانین کننده طرحتحقیقات کمیسیون اصلي بررسي

پرورش و بعداً در کمیسیون آموزش فرهنگ و  آموزش و پرورش سال اول در کمیسیون آموزش و

تحقیقات مورد بررسي قرار گرفته است. در زمینه بودجه نیز کمیسیون امور برنامه و بودجه به بررسي 

 پرداخته است.



 

 

 . قوانين مصوب آموزش و پرورش در دوره اول مجلس شوراي اسالمي 66جدول 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

 شور 

 اول

 شور 

 دوم

ي شورا

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

1 
التحصیل مراکز تربیت معلم که مشمول الیحه قانون راجع به لغو خدمت معلمان فارغ

 شوندپاکسازي مي
  آموزش و پرورش _ _ +  + الیحه

  نامه و بودجهامور بر _ _ +  + الیحه قانون راجع به هزینه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش 2

6 

هاي مندرج در اصالحیه قانون مربوط به حذف شهرستان گرمسار از ردیف شهرستان

ذیل ماده واحده قانون اعطاي اعتبار براي اجراي قانون تربیت معلم و « 2»تبصره 

 تعلیمات عمومي

 _ _ +  + الیحه
آموزش فرهنگ و 

 تحقیقات
 

4 

التحصیالن حده مربوط به لغو تعهد فارغقانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده وا

شوراي انقالب جمهوري اسالمي  10/5/1695مراکز تربیت معلم و مؤسسات وابسته 

 ایران

 _ _ +  + الیحه
آموزش فرهنگ و 

 تحقیقات
 

9 
قانون راجع به تفویض اختیار نماینده شوراي انقالب به وزیر آموزش و پرورش در 

 شوراي مرکزي نهضت سوادآموزي
 _ _ +  + یحهال

آموزش فرهنگ و 

 تحقیقات
 

6 
معلم و التحصیل مراکز تربیتبه لغو خدمت معلمان فارغقانون تفسیر قانوني راجع

 2/12/1667مؤسسات مصوب 
 _ _ +  + الیحه

آموزش فرهنگ و 

 تحقیقات
 

0 

به الحاق یک تبصره به ماده واحده مربوط به قانون راجع به اصالح تبصره قانون راجع

 2/12/1667التحصیالن مراکز تربیت معلم و مؤسسات وابسته مصوب غو تعهد فارغل

 مجلس شوراي اسالمي

 _ _ +  + الیحه
آموزش فرهنگ و 

 تحقیقات
 

  آموزش و پرورش _   _ + الیحه 1667قانون بودجه سال  8

  بودجهامور برنامه و  فوریتيیک   _ + طرح مجلس شوراي اسالمي 1667قانون بودجه سال  5

  امور برنامه و بودجه _   _ + الیحه کل کشور 1661قانون بودجه سال  17

  امور برنامه و بودجه _   _ + الیحه 1662قانون بودجه سال  11

  امور برنامه و بودجه -   - + الیحه کل کشور 1666قانون بودجه سال  12

 

 

 

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 آموزش و پرورش مطرح، اما به تصويب نرسيدندها و لوايحي كه در مجلس اول در حوزه . طرح67جدول 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

 شور 

 اول

 شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

 آموزش فرهنگ و تحقیقات    + + طرح طرح اساسنامه نهضت سوادآموزي 1
تحت بررسي در 

 شوراي نگهبان

2 
مهوري اسالمي کن کردن بیسوادي در جطرح سوادآموزي و ریشه

 ایران
 مسکوت آموزش فرهنگ و تحقیقات      طرح

 مسکوت آموزش فرهنگ و تحقیقات      طرح طرح نظام آموزشي 6

 رد شده آموزش فرهنگ و تحقیقات    + + طرح طرح اخراج معلمان معتاد از وزارت آموزش و پرورش 4

9 
آموزش الیحه مرخصي زایمان بانوان شاغل در کادر آموزشي وزارت 

 و پرورش
 رد شده آموزش فرهنگ و تحقیقات    + + الیحه

6 
التحصیالن دانشسراهاي عالي تا رفع ضرورت به الیحه انتقال فارغ

 نقاط ممنوعه
 رد شده آموزش فرهنگ و تحقیقات    + + الیحه

 رد شده حقیقاتآموزش فرهنگ و ت    + + طرح طرح ادغام دو وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي 0

8 
( الحاقي به قانون اجازه تأسیس دانشسراهاي 18الیحه اصالح ماده )

 مقدماتي و عالي
 مسترد شد آموزش فرهنگ و تحقیقات    + + الیحه

 مسترد شد آموزش فرهنگ و تحقیقات    + + الیحه الیحه تعیین محل خدمت بانوان متعهد دبیري در نقاط ممنوعه 5

 مسترد شد آموزش فرهنگ و تحقیقات      الیحه هاهاي سوادآموزي در کارگاهالسالیحه ایجاد ک 17

11 
طرح قانوني استفاده از دانشجویان و محصلین واجد شرایط جهت 

 جبران کمبود دبیر و معلم
 آموزش فرهنگ و تحقیقات    + + طرح

آماده شده جهت 

 شور اول

 آموزش فرهنگ و تحقیقات    + + طرح زمان پیشاهنگي کشورهاي تربیتي و انحالل ساطرح قانوني فعالیت 12
آماده شده جهت 

 شور اول

16 
الیحه احتساب سوابق خدمت اشخاصي که در نهضت سوادآموزي 

 اندخدمت کرده
 آموزش فرهنگ و تحقیقات    +  الیحه

آماده شده جهت 

 شور دوم



 

 

 بررسي مجلس دوم از منظر بخش آموزش و پرورش

درصد  42/8قانون معادل  8قانون مصوب در هشت دوره،  59و پرورش از مجموع  در حوزه آموزش

صورت الیحه و یک قانون از طریق قانون به 0باشد. در این دوره از این تعداد، مربوط به دوره دوم مي

قانون مصوب شامل قوانین خاص که صرفاً  8طرح براي تصویب پیشنهاد شده است که مجموع این 

 باشد.وزش و پرورش بوده و قوانین بودجه سالیانه و برنامه توسعه ميمربوط به آم

قانون در این  4قانون خاص )فارغ از قوانین بودجه و توسعه( آموزش و پرورش،  98همچنین از 

قانون از طریق طرح براي تصویب پیشنهاد  2قانون از طریق الیحه و  2دوره به تصویب رسیده است که 

درصد از قوانین خاص آموزش و پرورش در دوره دوم به تصویب رسیده است.  85/6شده است. بنابراین 

ها کمتر این آمار بیانگر آن است که تعداد قوانین خاص آموزش و پرورش در دوره دوم از همه دوره

قانون مصوب آموزش و پرورش قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش، مشارکت مردم در  4است. 

ریزي آموزشي ارکنان سوادآموزي و همکاري استادان با سازمان پژوهش و برنامهآموزش و پرورش ک

مهمترين قانون مصوب در اين دوره قانون اهداف و وظايف توان استنباط کرد که باشد و ميمي

 .وزارت آموزش و پرورش است

ورش قبل از ریزي، سازماندهي و رهبري و نظارت بر امور آموزش و پرتاکنون برنامه 1666از سال 

 دانشگاه در وزارت آموزش و پرورش براساس مفاد این قانون صورت گرفته است .

الیحه یا در مجلس رد شده و یا توسط دولت مسترد شده است که  4طرح و  4در دوره دوم، 

مهمترین آنها، الیحه تأسیس مدارس غیرانتفاعي بوده است. شاید علت عدم تصویب الیحه تأسیس 

ویژه بعضي از مسئوالن فاعي در مجلس دوم فضاي فکري حاکم بر کشور، دولت بهمدارس غیرانت

آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس بوده است که اعتقادي به توسعه مدارس غیرانتفاعي و پرداخت 

هایي است که در اند. طرح دانشگاه تربیت معلم نیز ازجمله طرحها نداشتههزینه تفضیلي توسط خانواده

 ره مجلس رد شده است.این دو

دلیل اختیارات شوراي عالي انقالب فرهنگي و شوراي عالي آموزش و پرورش در دوره دوم به

 بعضي از نیازهاي آموزش و پرورش بجاي مجلس شوراي اسالمي توسط این دو مرجع رفع شده است.

 

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 . قوانين مصوب آموزش و پرورش در دوره دوم مجلس شوراي اسالمي 68جدول 

 عنوان فردي
نوع 

 پيشنهاد
 شور دوم شور اول

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

1 
قانون احتساب سوابق خدمت اشخاصي که در نهضت سوادآموزي 

 هاي دولتياند در سوابق استخدامي آنان در دستگاهخدمت کرده
  کار و امور اجتماعي _ _ + + + الیحه

2 

ساعات آزاد اساتید و مدرسین قانون اصالح قانون استفاده از 

به سازمان پژوهش  19/17/1662ها، مصوب ها و درآمد کارگاهدانشگاه

 ریزي آموزش و پرورشو برنامه

  برنامه و بودجه _ _ + + + الیحه

6 
قانون نحوه مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش و اصالح الیحه 

 شوراي انقالب اسالمي 2/12/1689قانوني مصوب 
  آموزش و پرورش _ _ + + + طرح

  آموزش و پرورش _ _ + + + طرح قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش 4

  برنامه و بودجه _ _ + - + الیحه کل کشور 1664قانون بودجه سال  9

  برنامه و بودجه _ _ + - + الیحه کل کشور 1669قانون بودجه سال  6

  برنامه و بودجه _ _ + + + طرح کل کشور 1666قانون بودجه سال  0

  برنامه وبودجه _ _ + - + الیحه کل کشور 1660قانون بودجه سال  8

 

 

 

 

 

 



 

 

 اندها و لوايحي كه در مجلس دوم در حوزه آموزش و پرورش مطرح، اما به تصويب نرسيده. طرح63جدول 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد
 شور دوم شور اول

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات ونكميسي فوريت مجمع

1 
الیحه مقررات استخدامي نهضت سوادآموزي جمهوري اسالمي 

 ایران
 اداري و استخدامي     + الیحه

تحت بررسي در 

 شوراي نگهبان

 آموزش و پرورش     + الیحه الیحه تأسیس مدارس غیرانتفاعي 2
تحت بررسي در 

 شوراي نگهبان

 آموزش و پرورش     + طرح شطرح تخلیه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرور 6
آماده جهت طرح 

 در شور اول

4 
و نفر از کادر اداري و خدماتي وزارت  9017الیحه استخدام 

 آموزش و پرورش
 مسترد شده آموزش و پرورش     + الیحه

9 

( قانون استفاده از ساعات آزاد اساتید و 2الیحه شمول مفاد ماده )

به  29/2/1669ها مصوب ها و درآمد کارگاهمدرسین دانشگاه

 ریزي آموزشي وزارت آموزش و پرورشسازمان پژوهش و برنامه

 آموزش و پرورش      

تقاضاي استرداد از 

طرف دولت شده 

ولي رسماً اقدام 

 نشده است

6 
ها و محصلین واجد شرایط طرح استفاده از دانشجویان دانشگاه

 جهت جبران کمبود ویژه معلم
 رد شده است وزش عاليفرهنگ و آم     + طرح

 رد شده است آموزش و پرورش     + طرح طرح تشکیل دانشگاه تربیت معلم 0

8 
هاي آموزش و پرورش مستقر در اي نمودن نمایندگيطرح منطقه

 هاي کشورخارج از مراکز بخشداري
 بایگاني شده است آموزش و پرورش      طرح

5 
ن دیپلم رسمي طرح قانوني ارتقاي علمي دانش شغلي معلما

 کشور به فوق دیپلم )معادل کارداني( و باالتر
  فرهنگ و آموزش عالي      طرح



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 بررسي مجلس سوم از منظر بخش آموزش و پرورش

قانون  4صورت الیحه و قانون به 12قانون مصوب حوزه آموزش و پرورش در این دوره ،  16از این 

صورت خاص به حوزه آموزش و پرورش قانون به 11 باشد. همچنین از این تعداد،صورت طرح ميبه

است. در  ساله كشوراولين برنامه توسعه پنجقانون مربوط به بودجه سالیانه و  9مرتبط بوده و 

درصد مربوط به دوره  56/18دوره  8درصد قوانین خاص آموزش و پرورش مربوط به  177مجموع از 

ه سوم و چهارم بیشترین قوانین خاص آموزش و سوم است. نکته حائز اهمیت آن است که در دور

پرورش به تصویب رسیده و بعد از دوره چهارم، بیشترین الیحه خاص آموزش و پرورش براي تصویب 

 در این دوره پیشنهاد شده است. 

در دوره سوم براي اولين بار بعد از انقالب اسالمي قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، 

صورت اليحه از طرف دولت پيشنهاد گرديده و به تصويب رسيده اجتماعي و فرهنگي به

. قانون ريزي در وزارت آموزش و پرورش بوده استاست كه بخشي از اين قانون ناظر بر برنامه

تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایي و قانون اساسنامه سازمان آموزش استثنایي از دیگر اهم 

وسیله الیحه از طرف دولت پیشنهاد گردیده است. تصویب دو به مصوبات این دوره هستند که هر دو

قانون یاد شده گامي مهم در جهت توسعه آموزش و پرورش استثنایي بوده است. گرچه در زمینه تنفیذ 

ریزي کودکان و نوجوانان استثنایي، مصوباتي در شوراي عالي اختیارات بیشتر به مسئوالن برنامه

عالي انقالب فرهنگي تنظیم شده اما تصویب این دو قانون موجب استحکام آموزش و پرورش و شوراي 

و افزایش اثربخشي این نوع از آموزش در ایران بوده و امکان برخورداري کودکان استثنایي را از نعمت 

آموزش و پرورش فراهم کرده است. از دیگر قوانین مهم و مؤثر در دوره سوم، تصویب قانون مدارس 

 است. غیرانتفاعي 

لحاظ توجه به رفاه فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش، جزء قانون مهم از قوانین دیگري که به

آید و در دوره سوم به تصویب رسیده است قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان شمار ميو مؤثر به

مي وقت، براي صورت طرح توسط نمایندگان مجلس شوراي اسالآموزش و پرورش است. این قانون به

دلیل نیاز مبرم فرهنگیان به مسکن و تأثیر تأمین تصویب پیشنهاد شده است. نکته قابل تأمل اینکه به

مسکن در رفاه کارکنان آموزش و پرورش ارائه الیحه در این زمینه براي تصویب در مجلس ضرورت 

اد شده است. از قوانین صورت طرح پیشنهداشته است و این نیاز توسط نمایندگان احساس شده و به

مهم دیگري که در دوره سوم به تصویب رسیده است قانون متعهدین خدمت در آموزش و پرورش 

هاي مختلف دلیل توسعه مدارس دورهاي است که بهاست. وزارت آموزش و پرورش وزارتخانه گسترده

مند استخدام و تحصیلي و بازنشسته شدن درصد قابل توجهي از کارکنان آن در هر سال، نیاز

کارگیري معلمان شایسته است. پیشنهاد دولت از طریق الیحه به مجلس شوراي اسالمي که منجر به به



 

 

تصویب قانون متعهدین خدمت شده است موجب شد تا مراکز تربیت معلم توسعه یافته و در حد 

به بعد به  1607 هايزیادي از ردیف بودجه استخدامي نیروي انساني وزارت آموزش و پرورش در سال

 التحصیالن تربیت معلم اختصاص یابد.استخدام فارغ

از مشکالت وزارت آموزش و پرورش، عدم تخلیه مدارس و مراکز آموزشي است که بعد از انقالب 

ها و نهادهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است، تصویب قانون تخلیه واحدهاي توسط سازمان

هاي مهمي است که در دوره سوم صورت رت آموزش و پرورش نیز گامآموزشي و تحویل آن به وزا

 صورت طرح از طرف نمایندگان پیشنهاد شده است.گرفته است، اما این قانون نیز به

طرح و  6بر قوانین مصوب خاص آموزش و پرورش و بودجه و برنامه اول توسعه در دوره سوم عالوه

مجلس شوراي اسالمي رد و یا توسط دولت مسترد شده  الیحه براي تصویب پیشنهاد گردیده که در

 است که مهمترین آنها الیحه تشکیل سازمان تربیت معلم و تأمین نیروي انساني است.



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 .  قوانين مصوب آموزش و پرورش در دوره سوم مجلس شوراي اسالمي 72جدول 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات يسيونكم فوريت مجمع

  امور اداري و استخدامي _ _ + - + الیحه قانون و مقررات استخدامي نهضت سوادآموزي جمهوري اسالمي ایران 1

  آموزش و پرورش _ _ + + + الیحه قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعي 2

6 
هراي  هاي مربوط به صدور اجازه تأسیس و تجدید امتیاز آموزشرگاه قانون اجازه اخذ هزینه

 علمي آزاد
  آموزش و پرورش _ _ + - + الیحه

4 
قانون تخلیه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشي دیگر کره در اختیرار سرایر    

 ها و نهادها است و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورشها ، سازمانها، ارگاندستگاه
  آموزش و پرورش _ _ + - + طرح

  مسکن و شهرسازي _ _ + - + طرح مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش قانون تأمین 9

  آموزش و پرورش _ _ + + + طرح قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاري با وزارت آموزش و پرورش 6

  آموزش و پرورش _ _ + + + الیحه قانون متعهدین خدمت در آموزش و پرورش 0

  امور دفاعي _ _ + + + الیحه شکان و پیراپزشکان وظیفهقانون معلمان پز 8

  آموزش و پرورش _ _ + + + الیحه قانون تشکیل آموزش و پرورش استثنایي 5

  بهداري و بهزیستي _ _ + + + طرح قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهاي تابعه به وزارت آموزش و پرورش 17

  برنامه و بودجه _ _ + - + الیحه کل کشور 1668قانون بودجه سال  11

  برنامه و بودجه _ _ + + + الیحه قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسالمي ایران 12

  برنامه و بودجه _ _ + - + الیحه کل کشور 1665قانون بودجه سال  16

  برنامه و بودجه _ _ + - + الیحه کل کشور 1607قانون بودجه سال  14

  برنامه و بودجه _ _ + - + الیحه کل کشور 1601قانون بودجه سال  19
 

 

 

 

 



 

 

 اندها و لوايحي كه در مجلس سوم در حوزه آموزش و پرورش مطرح، اما به تصويب نرسيده. طرح71جدول 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول
 شور دوم

شوراي 

 نگهبان
 حاتتوضي كميسيون فوريت مجمع

1 
الیحه تعطیل مؤسسات و واحدهاي آموزش و تحقیقاتي و فرهنگي که بدون 

 شوداخذ مجوز قانوني دایر شده یا مي
 قضایي و حقوقي    + + الیحه

آماده جهت طرح در شور 

 دوم

2 
طرح قانوني نحوه ایجاد تسهیالت بیشتر براي توسعه واحدهاي آموزشي وزارت 

 آموزش و پرورش
 زش و پرورشآمو    + + طرح

آماده شده جهت طرح در 

 شور دوم

6 
التحصیالن مراکز تربیت معلم از خدمت زیر ( الیحه قانوني معافیت فارغ1الیحه اصالح ماده )

 شوراي انقالب اسالمي 1698ماه پرچم مصوب اردیبهشت
 شوراها و امور داخلي    + + الیحه

آماده شده جهت طرح در 

 شور دوم

 آموزش و پرورش    + + الیحه اياهاي آموزش و پرورش منطقهالیحه تشکیل شور 4
آماده شده جهت طرح در 

 شور اول

9 
الیحه اجاره پرداخت غرامت به مشموالني که هنگام اعزام به مراکز آموزشي 

 شونددچار حادثه مي
 آماده براي طرح در شور اول شوراها و امور داخلي    + + الیحه

6 

هاي تجاري در محوطه مدارس و اراضي متعلق به طرح اجاره احداث واحد

وزارت آموزش و پرورش واحد کسب و پیشه جهت احداث تکمیل و تعمیر 

 بناهاي آموزشي

 رد شده است آموزش و پرورش    + + طرح

0 
طرح اجازه وکالت دعاوي به فرهنگیاني که داراي مدرک لیسانس قضایي 

 باشندمي
 ه استرد شد قضایي و حقوقي    + + طرح

 رد شده است آموزش و پرورش    + + الیحه الیحه تشکیل سازمان تربیت معلم و تأمین نیروي انساني 8

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 بررسي مجلس چهارم از منظر بخش آموزش و پرورش

 16قانون مربوط مرتبط با آموزش و پرورش در دوره چهارم به تصویب رسید.  در این دوره از تعداد  16

صورت الیحه و دو طرح به تصویب رسیده است. مصوبه به 14آموزش و پرورش،قانون مربوط به حوزه 

قانون بودجه سالیانه، یک قانون برنامه  4قانون مرتبط به آموزش و پرورش در این دوره شامل  16

 صورت خاص مربوط به حوزه آموزش و پرورش است. قانون که به 11 ساله دوم توسعه وپنج

این دوره که الزم و اثرگذار بوده است قانون تشکیل شوراهاي آموزش و از مهمترین قوانین مصوب 

ها و مناطق آموزشي است. موضوع واگذاري قسمتي از اختیارات وزارت ها، شهرستانپرورش در استان

ها و مناطق کشور و گرایش نظام اداري آموزش آموزش و پرورش به شوراهاي آموزش و پرورش استان

ها متمرکز و استفاده از نظر مشورتي مقامات محلي و مردم استانسوي نیمهرکز بهو پرورش کشور از تم

و مناطق از موضوعات اساسي است که در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران مورد تأکید قرار گرفته 

رو تصویب این قانون در دوره چهارم گامي مؤثر بوده و موجب شده که از دوره چهارم ایناست. از

ها و مناطق آموزشي کشور شوراي آموزش و پرورش تشکیل گردد. گرچه در ون در همه استانتاکن

دوره چهارم جز قانون تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش و قانون برنامه دوم توسعه قوانین مهم و 

دلیل وجود مراجعي چون شوراي عالي آموزش و پرورش و اثرگذار دیگري به تصویب نرسیده ولي به

 عالي انقالب فرهنگي از این دو مرجع براي تصویب مقررات استفاده شده است.شوراي 

الیحه و طرح در حوزه آموزش و پرورش مطرح شده ولي به تصویب نرسیده  9در دوره چهارم، 

صورت طرح پیشنهاد و در پایان است که مهمترین آنها طرح تشکیل شوراي عالي تربیت است که به

 شور اول بوده است.دوره آماده جهت طرح در 



 

 

 . قوانين مصوب آموزش و پرورش در دوره چهارم مجلس شوراي اسالمي 70جدول 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

  _ دو فوریتي _ + - + طرح 1602-1601قانون ممنوعیت بازنشستگي فرهنگیان تا پایان سال تحصیلي  1

2 
التحصیالن مراکز تربیت معلم از خدمت زیر ( الیحه قانوني معافیت فارغ1قانون اصالح ماده )

 شوراي انقالب اسالمي 1698ماه پرچم اردیبهشت
  شوراها و امور داخلي _ _ + + + الیحه

6 
هاي نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان در کمیته قانون عضویت مدیریت

 ریزي استانبرنامه
  برنامه و بودجه _ _ + - + الیحه

  امور قضایي و حقوقي یک فوریتي _ + - + الیحه قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهاي آموزشي و پرورشي در اختیار وزارت آموزش و پرورش 4

  مور دفاعيا _ _ + + + الیحه ( قانون معلمان، پزشکان و... پزشکان وظیفه و حذف تبصره آن4قانون اصالح ماده ) 9

6 
قانون تشکیل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقیقاتي و فرهنگي که بدون اخذ 

 شودمجوز قانوني دایر شده و مي
  امور قضایي و حقوقي _ _ + + + الیحه

  آموزش و پرورش _ _ + + + الیحه ها و مناطق آموزشيها، شهرستانقانون تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش در استان 0

8 
قانون اصالح قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت 

 آموزش و پرورش
  بهداري و بهزیستي _ _ + + + الیحه

  امور دفاعي _ _ + + + الیحه قانون اصالح قانون معلمان، پزشکان و پیراپزشکان وظیفه 5

 _ _ + + + طرح قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش 17
مشترک آموزش و پرورش و اداري و 

 استخدامي
 

11 
قانون استخدام روحانیان و طالب علوم دیني در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از 

 معافیت تحصیلي
  آموزش و پرورش _ _ + + + الیحه

  برنامه و بودجه _ _ + + + الیحه کل کشور 1602قانون بودجه سال  12

  مشترک برنامه و بودجه و اقتصاد و دارایي _ _ + + + الیحه کل کشور 1606ودجه سال قانون ب 16

  تلفیق _ _ + + + الیحه ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایرانقانون برنامه پنج 14

  و اداريبرنامه و بودجه، اقتصادي  _ _ + + + الیحه کل کشور 1609قانون بودجه سال  19

  کمیسیون خاص _ _ + + + الیحه کل کشور 1609قانون بودجه سال  16
 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 اندها و لوايحي كه در مجلس چهارم در حوزه آموزش و پرورش مطرح، اما به تصويب نرسيده. طرح79جدول 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

 فوریتي     طرح التدریسي وزارت آموزش و پرورشیل وضع نیروهاي حقطرح تبد 1
آموزش و پرورش و 

 اداري و استخدامي

ها تحت بررسي در کمیسیون

پس از اعاده شوراي نگهبان در 

 پایان دوره جهت اصالح

 مسترد شده آموزش و پرورش    + + الیحه ايالیحه تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش منطقه 2

 رد شده آموزش و پرورش    + + الیحه 15/0/1660یحه اصالح موادي از قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعي مصوب ال 6

 آماده براي طرح در شور اول آموزش و پرورش    + + الیحه الیحه اصالح قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش 4

 آماده جهت طرح در شور اول استخدامياداري و     + + طرح طرح تأسیس شوراي عالي تربیت 9



 

 

 بررسي مجلس پنجم از منظر بخش آموزش و پرورش

مهمترين آنها قانون برنامه سوم  قانون مرتبط با آموزش و پرورش به تصویب رسید که 17در دوره پنجم 

صورت ن بهقانو 4صورت الیحه و قانون به 6قانون مرتبط با آموزش و پرورش،  17. از این توسعه بوده است

 طرح پیشنهاد شده است. 

قانون مربوط به بودجه و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و  9قانون مصوب  17همچنین از 

قانون در زمینه بازگشایي مدارس در اول مهرماه، تأمین اعتبار احداث تکمیل، توسعه و  9فرهنگي کشور است و 

( اساسنامه 16نون معلمان، پزشکان و پیراپزشکان و قانون اصالح ماده )تجهیز فضاي مدارس و قانون اصالح قا

ها، ( قانون تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش استان8نهضت سوادآموزي و قانون الحاق چهار تبصره به ماده )

ها و مناطق کشور است. در این دوره قانون بازگشایي مدارس در اول مهرماه هر سال به تصویب شهرستان

شود. البته این قانون از طریق طرح براي تصویب پیشنهاد اکنون نیز مفاد این قانون اجرا ميده است که همرسی

تواند به تناسب نیاز هر وزارتخانه ازجمله وزارت آموزش و پرورش الیحه شده است نه الیحه، گرچه مجلس مي

ین مربوط به شوراهاي آموزش و پرورش در یا طرح تصویب نماید ولي این مصوبه با اختیارات داده شده در قوان

ویژه آنکه شرایط آب و هوایي و مناطق ها و مناطق آموزشي کشور هماهنگي ندارد. بهها، شهرستاناستان

شوراي انقالب  1698جغرافیایي ایران متفاوت است و اصوالً طبق مفاد قانون شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 

را در مجلس شوراي اسالمي این موضوع الزم است قبالً از طرح در مجلس و قوانین مصوب مربوط به این شو

شوراي اسالمي و در شوراي عالي آموزش و پرورش مورد بررسي قرار گیرد. نکته قابل تأمل اینکه در این دوره 

ن، پیشنهاد و اصالح چند ماده و یا الحاق چند تبصره در موادي از اساسنامه نهضت سوادآموزي، قانون معلما

دهد مفاد قوانین مصوب پزشکان و پیراپزشکان و شوراي آموزش و پرورش پیشنهاد شده است که نشان مي

طرح و الیحه در  5هایي را موجب شده است. در دوره پنجم قبلي جامع نبوده و پیشنهاد مجدد لوایح و طرح

طرح شوراي عالي تربیت حوزه آموزش و پرورش مطرح شده ولي به تصویب نرسیده است که مهمترین آنها 

 است که در این دوره رد شده است.

  



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 . قوانين مصوب آموزش و پرورش در دوره پنجم مجلس شوراي اسالمي 72جدول 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

  _ دوفوریتي _ + - + طرح قانون بازگشایي مدارس در اول مهرماه، هر سال 1

2 
، توسعه و تجهیزات فضاهاي آموزشي قانون تأمین اعتبار احداث تکمیل

 )ورزشي(
  __ _ _ + - + طرح

  مشترک امور دفاعي و شوراها _ _ + + + طرح قانون اصالح قانون معلمان، پزشکان و پیراپزشکان 6

  آموزش و پرورش فوریتيیک _ + + + الیحه ( اساسنامه نهضت سوادآموزي6قانون اصالح ماده ) 4

9 
( قانون تشکیل شوراهاي آموزش و 8قانون الحاق چهار تبصره به ماده )

 ها و مناطق کشورها، شهرستانپرورش استان
  آموزش و پرورش _ _ + + + طرح

  تلفیق _ _ + + + الیحه کل کشور 1606قانون بودجه سال  6

  اصلي _ _ + + + الیحه کل کشور 1600قانون بودجه سال  0

  برنامه و بودجه _ _ + - + الیحه کل کشور 1608قانون بودجه سال  8

5 
ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري قانون برنامه پنج

 اسالمي ایران
  اصلي برنامه _ _ + + + الیحه

  آموزش و پرورش _ _ + + + طرح کل کشور 1605قانون بودجه سال  17

 

 

 

 

 



 

 

 ها و لوايحي كه در مجلس پنجم در حوزه آموزش و پرورش مطرح، اما به تصويب نرسيده است. طرح71دول ج

 نوع پيشنهاد عنوان رديف
شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

1 
هاي قراني براي دبیري علوم التحصیالن دانشکدهطرح استفاده از فارغ

 قرآني
 موزش و پرورشآ    + + طرح

آماده براي طرح در شور 

 دوم

 آموزش و پرورش    + + طرح سازي فضاهاي آموزشي دخترانهطرح محرم 2
آماده براي طرح در شور 

 اول

 آموزش و پرورش    + + طرح طرح مقررات تعیین محل خدمت معلمان 6
آماده براي طرح در شور 

 اول

 آموزش و پرورش    + + طرح يدانشگاهطرح صدور مجوز تأسیس مراکز پیش 4
آماده براي طرح در شور 

 اول

 رد شده است آموزش و پرورش    + + الیحه الیحه اصالح قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش 9

 رد شده است امور اداري و استخدام    + + الیحه طرح شوراي عالي تربیت 6

0 
وادآموزي جمهوري اسالمي ( اساسنامه نهضت س6الیحه اصالح ماده )

 ایران
    + + الیحه

مشترک آموزش و 

پرورش و اداري و 

 استخدامي

 رد شده است

 بایگاني شده است آموزش و پرورش      طرح التدریسي وزارت آموزش و پرورشطرح تبدیل وضع نیروهاي حق 8

5 
( قانون اهداف و وظایف وزارت 12طرح الزام دولت به اجراي ماده )

 29/11/1666و پرورش مصوب  آموزش
 بایگاني شده است خاص      طرح

 

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 بررسي مجلس ششم از منظر بخش آموزش و پرورش

قانون  2صورت الیحه و قانون به 8قانون مصوب مرتبط با آموزش و پرورش در دوره ششم  17از  

 صورت طرح پیشنهاد شده است. به

پرورش نیز بعد از دوره اول و دوم کمترین طرح و از نظر تعداد لوایح و طرح مرتبط با آموزش و 

هاي اول، سوم، چهاردهم و دهم بیشترین الیحه را داشته است. در دوره ششم مهمترین بعد از دوره

است که در  قانون اصالح تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورشقانون تصویب شده مربوط به 

دلیل آنکه شوراي عالي جمهور است. بهرئیس این اصالحیه ریاست شوراي عالي آموزش و پرورش با

سال فعالیت داشته است و بعد از  57مدت  1657تا  1677آموزش و پرورش از بدو تشکیل در سال 

موجب قوانین بعدي انقالب اسالمي قانون این شورا اصالح و براي اجرا ابالغ شده است و اصالحاتي به

ترین شورا در وزارت آموزش و پرورش براي تصویب يدر آن صورت گرفته است؛ لذا مهمترین و عال

مقررات آموزشي و اظهارنظر در مورد لوایح مرتبط با آموزش و پرورش قبل از تصویب در مجلس 

 شوراي اسالمي است.

درخصوص سایر قوانین این حوزه باید اذعان داشت دیگر مصوبات این دوره بیشتر حالت اصالحي 

طرح پیشنهاد گردیده که در مجلس به تصویب نرسیده است و بیشتر  و الحاقي دارد. هشت الیحه و

شامل اصالح قوانین قبلي بوده است، الیحه انتخاب مدیران آموزش و پرورش موضوع مهمي بوده است 

 که در مجلس رد شده است.

 



 

 

 . قوانين مصوب آموزش و پرورش در دوره ششم مجلس شوراي اسالمي هشتم 76جدول 

 عنوان رديف
 نوع

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

1 
قانون صدور مجوز کارت معافیت از خدمت براي متعهدین خدمت فاقد 

 ردیف حقوقي استخدامي در وزارت آموزش و پرورش
  امنیت و سیاست خارجي - - + + + الیحه

2 
سوادآموزي  قانون بازنشستگي وظیفه کارکنان ثابت سازمان نهضت

 جمهوري اسالمي ایران
  اجتماعي - - + + + الیحه

6 
( مکرر الحاقي نهضت سوادآموزي جمهوري اسالمي 0و  6قانون لغو مواد )

 کارگیري آموزشیارانایران و تعیین ضوابط به
  آموزش و تحقیقات فوریتيیک - + - + الیحه

  آموزش و تحقیقات - - + + + طرح شقانون اصالح قانون تشکیل شوراي عالي آموزش و پرور 4

9 
آموزي جمهوري اسالمي ایران به فهرست نهادها قانون الحاق سازمان دانش

 1606و مؤسسات غیردولتي مصوب 
  آموزش و تحقیقات - - + + + الیحه

6 

قانون استفساریه چگونگي واریز مبالر حاصل از فروش خدمات آموزش و 

ریزي وزارت سازمان پژوهش و برنامه هاي مربوط توسطپرورش به حساب

 آموزش و پرورش

  برنامه و بودجه و محاسبات - - + - + طرح

  تلفیق دوفوریتي + - - - الیحه کل کشور 1687قانون بودجه سال  0

  تلفیق - - + - - الیحه کل کشور 1681قانون بودجه سال  8

  یقتلف _ + - + + الیحه کل کشور 1682قانون بودجه سال  5

  تلفیق _ + - - - الیحه کل کشور 1686قانون بودجه سال  17

 

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 اندها و لويحي كه در مجلس ششم در حوزه آموزش و پرورش مطرح، اما به تصويب نرسيده. طرح77جدول 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد
 شور اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

1 
و  14/6/1604قانون گزینش معلمان مصوب طرح اصالح موادي از 

 5/2/1609قانون تسري آن مصوب 
 اجتماعي فوریتيیک     طرح

ارسال به مجمع تشخیص 

 مصلحت نظام

 آماده براي طرح در شور دوم آموزش و تحقیقات    + + الیحه الیحه اصالح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعي و الحاق موادي به آن 2

6 
ها، انون تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش در استانالیحه اصالح ق

 1606ها و مناطق کشور مصوب شهرستان
 مسترد شده است آموزش و تحقیقات    + + الیحه

 مسترد شده است     + + طرح هاطرح انتخاب رؤساي آموزش و پرورش شهرستان 4

9 
هاي علوم قرآني براي التحصیالن دانشکدهطرح استفاده از فارغ

 بیري علوم قرانيد
 رد شده است آموزش و تحقیقات    + + طرح

6 
کارگیري مربیان کودک داراي پنج سال سابقه باال در وزارت طرح به

 هاي استخداميآموزش و پرورش از محل ردیف
 رد شده است اجتماعي    + + طرح

0 

الیحه اصالح مدت مقرر در قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه 

هاي آموزش و پرورش در اختیار وزارت آموزش و اماکن و واحد

 پرورش

 رد شده است قضایي و حقوقي    + + الیحه

 رد شده است آموزش و تحقیقات    + + طرح طرح انتخاب مدیران آموزش و پرورش 8

 



 

 

 بررسي مجلس هفتم از منظر بخش آموزش و پرورش

قانون  17قانون مصوب،  14. از است بخش آموزش و پرورشقانون مربوط به  14در دوره هفتم 

قانون از طریق طرح براي بررسي و تصویب پیشنهاد شده است. همچنین از مجموع  4صورت الیحه و به

ساله چهارم کشور قانون مربوط به بودجه سالیانه و یک قانون مربوط به برنامه توسعه پنج 4قانون،  14

 است. 

قانون برنامه چهارم تصویب رسیده است، ازجمله  چند قانون مهم و اثرگذار در دوره هفتم به

بر ذکر . در این قانون عالوهتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

هاي سال آینده بخشي نیز به برنامه 9ها و نهادهاي مختلف در ها و سازمانهاي توسعه وزارتخانهبرنامه

ه است و نکات مهمي در این قانون در جهت توسعه کمي توسعه وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافت

هاي مختلف تحصیلي مطرح شده است. از دیگر قوانین مهم و اثرگذار و کیفي آموزش و پرورش دوره

سازي مدارس بدون استحکام از مصوب این دوره قانون تخریب و بازسازي مدارس غیراستاندارد و مقاوم

نیاز به تخریب و بازسازي مدارس قدیمي است که براي حضور و نیازهاي مهم وزارت آموزش و پرورش 

رو این الیحه که به همت اینآموزان مناسب نبوده و فضاي فیزیکي مناسبي ندارد. ازیادگیري دانش

وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازي و توسعه و تجهیزات مدارس( و تصویب دولت براي تصویب 

شده است از قوانین مهمي است که در این دوره به تصویب رسیده و در مجلس شوراي اسالمي تقدیم 

آموزي در اکنون نیز ادامه دارد. قانون احیاي معاونت پرورشي و امور دانشسازي همامر بازسازي و مقاوم

آموزان در وزارت آموزش و پرورش از دیگر قوانین اثرگذار این دوره است. موضوع پرورش دانش

ها و اسناد مربوط به اصالح، حصیلي از موضوعات اساسي است که در همه طرحهاي مختلف تدوره

تغییر و تحول نظام آموزش و پرورش ایران مورد تأکید قرار گرفته است. در مجلس هفتم قوانین 

التدریسي و آموزشیاران نهضت سوادآموزي وضع شده دیگري نیز درخصوص بکارگیري معلمان حق

ر قوانین یاد شده از نظر مشخص شدن تکلیف استخدامي آنان داشته است که ضمن محاسني که د

 است موجبات محدود شدن مراکز تربیت معلم و پذیرش دانشجویان آزاد در این مراکز نیز شده است.

تصویب بعضي از قوانین آموزش و پرورش مانند قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون 

هداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش اصالح قانون انتقال مراقبین ب

صورت گرفته و جانبه نشانگر این واقعیت است که در اولین الیحه یا طرح پیشنهادي مطالعات همه

مفاد قانون از جامعیت الزم و پشتوانه مطالعاتي و تحقیقاتي برخوردار نبوده است. این امر را در 

دوره مجلس  8زش و پرورش و حتي قوانین بودجه و توسعه در اکثر یا همه هاي قوانین آمواصالحیه

 یابیم.ازجمله دوره هفتم مي



 شوراي اسالمي  اه مجلسمركز ژپوهش

 

 

 1973خردادماه  6تا  1971خردادماه  7. قوانين مصوب آموزش و پرورش در دوره هفتم مجلس شوراي اسالمي 78جدول 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد

شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

1 
( قانون تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش در 11قانون اصالح ماده )

 ها و مناطق کشورها، شهرستاناستان
  _ دوفوریتي _ + - + طرح

2 
التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه کارگیري معلمین حققانون به

 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران
  اجتماعي فوریتيیک _ + - + طرح

6 
التدریس براساس قانون برنامه کارگیري معلمین حققانون استفساریه قانون به

 توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران
  اجتماعي فوریتيیک _ + + + طرح

4 
داشت قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اصالح قانون انتقال مراقبین به

 1606مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش مصوب 
  آموزش و تحقیقات دوشوري _ + _ + الیحه

  آموزش و تحقیقات دوشوري + + _ + الیحه هاي آموزشي و پرورش تابع آموزش و پرورشقانون ممنوعیت قلع ساختمان 9

6 
سازي مدارس بدون اومقانون تخریب و بازسازي مدارس غیراستاندارد و مق

 استحکام
  برنامه و بودجه و محاسبات دوشوري + + _ + الیحه

0 
آموزي در وزارت آموزش و قانون احیاي معاونت پرورشي و امور دانش

 پرورش
  آموزش و تحقیقات دوشوري _ + + + طرح

8 
قانون صدور مجوز احداث بنا )پروانه ساختمان و بروکف براي فضاهاي 

 آموزشي(
  - دوفوریتي _ _ _ + یحهال

  اجتماعي فوریتيیک _ + _ + الیحه التدریس آموزشیاران نهضت سوادآموزيقانون تعیین حق 5

17 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 

 ایران
  تلفیق _ _ + + + الیحه

  تلفیق فوریتيیک +  - + الیحه کل کشور 1684قانون بودجه سال  11

  تلفیق _ +  + + الیحه کل کشور 1689قانون بودجه سال  12

  تلفیق _ +  - + الیحه کل کشور 1686قانون بودجه سال  16

  تلفیق _ +  + + الیحه کل کشور 1680قانون بودجه سال  14



 

 

 اندصويب نرسيدهها و لوايحي كه در مجلس هفتم در حوزه آموزش و پرورش مطرح اما به ت. طرح73جدول 

 نوع پيشنهاد عنوان رديف
شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

     + + الیحه الیحه اصالح قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش 1
ها تحت بررسي در کمیسیون

 براي شور اول

2 
رست نهادها و الیحه الحاق انجمن اولیا و مربیان به فهرست قانون فه

 1606مؤسسات عمومي غیردولتي مصوب 
     + + الیحه

ها تحت بررسي در کمیسیون

 براي شور اول

6 

کارگیري معلمان ماده واحده قانون به« 9»طرح اصالح تبصره 

التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، حق

 اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران

     + + طرح
ها بررسي در کمیسیون تحت

 براي شور اول

4 
آموزي مصوب طرح اصالح قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش

1609 
 فوریتيیک     طرح

امنیت ملي و سیاست 

 خارجي
 رد شده است

9 

( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، 1الیحه اصالح ماده )

 سازياجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران براي مقاوم

 (67/1/1689مدارس بدون استحکام )اصالحي 

 فوریتيیک     الیحه
برنامه و بودجه و 

 محاسبات
 رد شده است

6 
آموزان به قانون هاي اسالمي دانشطرح الحاق اتحادیه انجمن

 فهرست نهادها و مؤسسات غیردولتي
 رد شده است اجتماعي    + + طرح

0 
معلمین کارگیري طرح استفساریه درخصوص قانون به

 التدریسحق
 مسترد شده توسط نمایندگان آموزش و تحقیقات      طرح

8 
( قانون اهداف و وظایف وزارت 4( تبصره به ماده )6طرح الحاق )

 آموزش و پرورش
 مسترد شده توسط نمایندگان اجتماعي      طرح

5 
طرح تمدید قانون ممنوعیت تخلیه اماکن آموزش و پرورش 

 قوق مالکانبا حفظ ح 1600مصوب 
 مسترد شده توسط نمایندگان قضایي و حقوقي      طرح

17 

( قانون تأمین وسایل و امکانات 8و  0الیحه قانوني اصالح مواد )

شوراي انقالب  1698تحصیل اطفال و جوانان ایراني مصوب 

 اسالمي ایران

 مسترد شده توسط دولت آموزش و تحقیقات      الیحه



 شوراي اسالمي  اه مجلسمركز ژپوهش

 

 

 نوع پيشنهاد عنوان رديف
شور 

 اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

 آموزش و تحقیقات    + + الیحه تأسیس مدارس غیرانتفاعي و الحاق موادي به آنالیحه اصالح قانون  11
اعاده شده ازسوي شوراي 

 نگهبان در پایان دوره

 اقتصادي    + + الیحه هاي ثبتيالیحه معافیت وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه 12
 آماده براي طرح در 

 شور اول

16 
التدریس و آموزشیاران نهضت لمین حقتکلیف استخدامي معطرح تعیین

 سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
 آموزش و تحقیقات فوریتيیک     طرح

 آماده براي طرح در 

 شور اول



 

 

 بررسي مجلس هشتم از منظر بخش آموزش و پرورش

قانون  4صورت الیحه و قانون به 9قانون مرتبط با آموزش و پرورش به تصویب رسید که  5در این دوره 

صورت طرح پیشنهاد شده و بنابراین تعداد قوانین مطرح شده از طریق طرح رقم باالیي را نشان به

 دهد.مي

قانون بودجه سالیانه و یک قانون  4قانون مصوب مرتبط به آموزش و پرورش  5در این دوره از 

دوره هشتم آموزش و ساله توسعه کشور است. حیطه قوانین خاص مصوب مربوط به قانون برنامه پنج

التدریسي و آموزشیاران، اصالح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعي و پرورش، استخدام معلمان حق

در اين دوره قانون اي به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است. وحرفههاي فنيواگذاري آموزشکده

له توسعه اقتصادي، سابر قوانين بودجه ساليانه، قانون برنامه پنجمهم و اثرگذار عالوه

  .اجتماعي و فرهنگي كشور است

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 . قوانين مصوب آموزش و پرورش در دوره هشتم مجلس شوراي اسالمي 82جدول 

 عنوان رديف
نوع 

 پيشنهاد
 شور اول

شور 

 دوم

شوراي 

 نگهبان
 توضيحات كميسيون فوريت مجمع

1 
قانون اصالح ماده قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعي مصوب 

9/6/1660 
  آموزش و تحقیقات - - + - - الیحه

2 
التدریسي و آموزشیاران قانون تعیین تکلیف استخدامي معلمین حق

 نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
  آموزش و تحقیقات فوریتيیک - + - - طرح

6 
اي مراکز تربیت وحرفههاي فنيقانون پذیرش دانشجو در آموزشکده

 رجایيمعلم و دانشگاه شهید 
  __ دوفوریتي - + - - طرح

4 

قانون الحاق دو ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامي معلمین  

التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و حق

 پرورش

  آموزش و تحقیقات فوریتيیک - + - - طرح

9 

ین قانون الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون تکلیف استخدامي معلم

التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و حق

 پرورش

  اجتماعي فوریتيیک - + - - طرح

  برنامه فوریتيیک - + - - الیحه کل کشور 1688قانون بودجه سال  6

  تلفیق - - + - - الیحه کل کشور 1685قانون بودجه سال  0

  تلفیق - - + - - الیحه کل کشور 1657قانون بودجه سال  8

  تلفیق - - + - - الیحه 1654-1657ساله توسعه جمهوري اسالمي ایران قانون برنامه پنج 5

 



 

 

 

 اهمركز ژپوهش شناسنامه گزارش
 12800شماره مسلسل:  مجلس شوراي اسالمي

 حوزه اجتماعي و فرهنگي مروري بر قوانین هشت دوره مجلس شوراي اسالمي درعنوان گزارش: 
 

 

 

 اجتماعي مطالعات  :ام دفترن

 اخوان بهبهاني، علي خلیلي، شهناز رجبي، احمد صافيعلي :كنندگانتهيه و تدوين

 ایروان مسعودي اصل ناظر علمي:

 ها(کاظم جاللي )رئیس مرکز پژوهشمتقاضي: 

 ررررررر: تخصصي ويراستار

 ررررررر ويراستار ادبي:

 

 

 

 ررررررر :هاي كليديواژه

 

 

 

 18/0/1931 تاريخ انتشار:

 

 

 


