
 1378,9,21  معالجه بيماران جويي ارزي در قانون هيأت امناي صرفه

 

 جويي ارزي در معالجه بيماران قانون هيأت امناي صرفه 

 

 كه در ) هيأت امناي ارزي (جويي ارزي در معالجه بيماران  از تاريخ اجراي اين قانون هيأت امناي صرفه -  1ماده 

 .نمايد صورت نهاد عمومي غير دولتي فعاليت ميبه  ناميده خواهد شد» هيأت «اين قانون 

  

 باشد كه توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منصوب تعداد اعضاي هيأت پنج نفر مي -  2ماده  

 .شوند مي 

 .نمايند اعضاي هيأت در اولين جلسه يك نفر را به عنوان رئيس از بين خود تعيين مي -تبصره 

  

 :باشد زير مياهداف هيأت به شرح  -  3ماده  

 نياز كردن كشور از اعزام بيمار براي معالجه به ايجاد زمينه معالجه همه بيماران در داخل كشور و بي - الف 

 .خارج از كشور 

 .كاهش وابستگي علمي و فني در زمينه مداواي بيماريهاي بيماران ياد شده در بند فوق - ب 

 .جويي ارزي صرفه - پ 

  

 :باشند هيأت در چارچوب اهداف فوق به شرح زير مي وظايف و اختيارات -  4ماده  

 .ايجاد هر گونه تسهيالت براي واحدهاي درماني داخل كشور و تجهيز آنها - الف 

 .بهبود كيفي و كمي امكانات مراكز آموزشي و درماني داخل كشور - ب 

 .يهاي آموزش هاي وابسته براي دوره اعزام متخصصان پزشكي و پيرا پزشكي و حرفه - پ 

 .باشد شرايط انتخاب اشخاص اعزامي و تعيين مصاديق آن بر عهده هيأت امناء مي -تبصره 

 اين ) پ(و ) ب(، ) الف (سازي و ايجاد تسهيالت و امكانات در خصوص موارد ذكر شده در بندهاي  زمينه - ت 

 .مربوط در توليد در حد امكان، با رعايت قوانين و مقررات گذاري ماده براي ساخت و سرمايه

  

به صورت كمك ، به طور ) اعم از ريالي و ارزي (اعتبارات مندرج در قانون بودجه ساالنه كل كشور  - 5ماده  

شود و مصرف آن تابع مقرراتي است كه توسط هيأت با اخذ نظر از  واريز مي مستقيم توسط خزانه به حساب هيأت

 .آموزش پزشكي خواهد رسيد داشت، درمان ووزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب وزير به

  

 واردات و خروج موقت يا دائم تيوپ مستعمل و قطعات دستگاههاي پزشكي جهت تعمير يا  -  6ماده  

 هيأت . امناء بدون سپردن تضمين بالمانع استكشور براي هيأت  از) يا براي گرفتن تخفيف ارزي (جايگزيني 

 سازمان انرژي اتمي ارسال  امناء گزارش وسائل وارد شده خود را فقط جهت ثبت آماري به وزارت بازرگاني و

 دارد و نياز به كسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش كلي اصالحات بعد را جهت ثبت آماري به وزارت  مي

 .كند مي بازرگاني ارسال



  

 ها و دانشگاههاي علوم پزشكي، بيمارستانها و مؤسساتي كه از امكانات هيأت امناء استفاده  كدهدانش 

 هيأت امناء به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش  اي را كه به پيشنهاد كنند موظفند مفاد آيين نامه مي

 .رسد اجراء نمايند پزشكي مي

  

 ه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و قطعات يدكي مربوط ك 

 شود و تجهيزات و ملزومات مورد نياز بنياد جانبازان و  وارد مي بخش خصوصي با تأييد وزارتخانه مزبور

 دولت از معافيت مذكور  مستضعفان و معلولين سازمان بهزيستي از جمله صندلي چرخدار در صورت موافقت

 اندازي واحدهاي مربوط به خود  تواند براي راه هيأت امناء مي. رخوردار خواهد بوددر بند مربوط به هيأت امناء ب

 بهداشتي و درماني و بيمارستانهاي توسعه يافته با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و  و مراكز

 .نمايد تصويب هيأت وزيران پايوران مورد لزوم را استخدام

  

 ك نفر از كميسيون امور بهداري و بهزيستي و يك نفر از كميسيون برنامه و ي (دو نفر از نمايندگان مجلس  

 امناء به عنوان ناظر شركت و بر نحوه هزينه نمودن رديف مربوط  به انتخاب مجلس در جلسات هيأت) بودجه

 .به هيأت امناء نظارت خواهند كرد

  

 رد خود را به كميسيون بهداري و هيأت امناء موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش كلي مربوط به عملك 

 .بهزيستي مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد

  

 پرداختها و دريافتها و واردات و ارسال قطعات مصرفي هيأت به خارج از كشور، از هر گونه ماليات،  -  7ماده  

 

 .التفاوت معاف است ثبت سفارش و پرداخت مابه عوارض، حقوق گمركي، بيمه محلي ،

  

 نامه داخلي هيأت امناء توسط آن هيأت تهيه و به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش  آيين -  8ماده  

 .پزشكي خواهد رسيد

 

 

  

 1378,9,21تاريخ تصويب  

  

 1378,9,28تاريخ تاييد شوراي نگهبان  

  

 


