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  کل کشور  1386قانون بودجه سال ( 14تبصره ) "ن"و  "خ "اجرایی بندهای آئین نامه 

 

به منظور افزایش دسترسی مردم به امکانات خدمات درمانی و تشویق و مشارکت بخش غیر دولتی  – 1ماده 

ستان در مناطق مورد نیاز و در چارچوب مفاد بند  سرمایه گذاری جهت تکمیل و احداث بیمار ماده  "ج"در 

( قانون برنامه چهارم توسعع ه اقتدععادی ت اجتما ی و فر نمی جمهوری اسععرمی ایران و در قال  بند 145) 

کل کشور و مفاد این آیین نامه تسهیرت و امکانات  1386( قانون بودجه سال 14 ای جت حت خت ن تبدره )

 زیر در اختیار بخش غیردولتی قرار می گیرد:

 سود تسهیرت بانکی  پرداخت بخشی از –الف 

 پرداخت بخشی از  زینه احداث و تکمیل بیمارستان از محل منابع  مومی  -ب

 واگذاری زمین رایمان برای احداث بیمارستان  -پ 

ستانهای نیمه تمام دولتی ) کمتر از  –ت  شرفت فیزیکی ( با  دف خیرخوا انه و به   %50واگذاری بیمار پی

 صورت بر وض

 

شخاص حقیقی و حقوقی و جم یتهای خیریه که شرکتها -2ماده  شتی و درمانی ت ا ی ت اونی خدمات بهدا

شرایط آنها برای احداث و اداره بیمارستان به تایید وزارت بهداشت ت درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد و 

صولی برای تاسیس بیمارستان از وزارتخانه مزبور اخذ نمایند می توانند از تسهیرت قمواف این آیین نامه ت ا

 استفاده نمایند. 

 

وزارت بهداشت ت درمان و آموزش پزشکی مکلف است تسهیرت مندرج در این آیین نامه را به نحو  -3ماده 

 مقتضی به اطرع  موم برساند. 

 

وزارت مسعکن و شعهرسعازی مواف اسعت زمین مورد نیاز برای احداث بیمارسعتان توسعط بخش  -4ماده 

ستان که امکان واگذاری غیردولتی را در کلی شهر ای مراکز ا شهر ا به جز  صورت ه  شد به  شته با وجود دا

 در اختیار آنها قرار د د. رایکان 

در صععورت بروز اخترف درخدععوص  دم امکان واگذاری زمین م ابق نظر اسععتانداری مربوخ  مل خوا د  

 شد. 

صره  ر امور مناطق محروم نهاد ریاسععت در شععهر ای مراکز اسععتانهای مناطق محروم که توسععط دفت -1تب

 جمهوری ا رم می گردند می توان از تسهیرت این ماده استفاده نمود. 

 تمحل احداث و مقدار زمین مورد نیاز متناس  با ارفیت بیمارستان باید به تایید وزارت بهداشت -2تبصره 

 درمان و آموزش پزشکی برسد. 

پس از بهره برداری مجاز به تغییر کاربری واحد درمانی سعععال  20بخش غیردولتی حداقل تا  -3تبصررره 

 مذکور نمی باشد. 
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صد ) -5ماده  ستانهای نیمه تمام خود را که کمتر از پنجاه در ستما های دولتی مکلفند بیمار ( %50کلیه د

پیشعععرفت فیزیکی دارند با  دف خیرخوا انه به منظور تکمیل ت تجهیز و بهره برداری با  ما نمی وزارت 

شمول ماده )ب ضیان م شکی به متقا شت ت درمان و آموزش پز صورت بر وض واگذار 2هدا ( این آیین نامه به 

 نمایند. 

 

صره  در صععورت بروز  ر گونه اخترف نظر در مورد میزان پیشععرفت فیزیکی بین دسععتما ای اجرایی  -1تب

شکی ت وزا شت ت درمان و آموزش پز شکل از وزارت بهدا سازی و ذیربط ت کارگرو ی مت شهر سکن و  رت م

 استانداری مربوخ  ا رم نظر خوا ند نمود. 

صره  ستانها  -2تب سناد مالکیت اینمونه بیمار شروخ به ر ایت ت رفه 10ا شروع بهره برداری م  سال پس از 

  ای درمانی وزارت بهداشت ت درمان و آموزش پزشکی به متقاضیان واگذار خوا د شد. 

 

 بیمارستانها به  یچ  نوان امکانپذیر نمی باشد.  تغییر کاربری این -3تبصره 

صره  تحویل گیرندگان اینمونه بیمارسععتانها موافند تضععمین رزم را جهت تکمیل و بهره برداری در  -4تب

 قال  زمان بندی م ین به وزارت بهداشت ت درمان و آموزش پزشکی ارائه نمایند. 

 

نون برنامه چهارم توس ه اقتدادی ت اجتما ی و فر نمی ( قا160کلیه دستما های مشمول ماده ) -5تبصره 

ستانهای نیمه تم ست بیمار سه ماه پس از ابرغ این آیین نامه ت فهر سرمی ایران مکلفند ارف  ام جمهوری ا

 درمان و آموزش پزشکی جهت اطرع رسانی  مومی من کس نمایند.  خود را رسماً به وزارت بهداشتت

( قانون برنامه چهارم 89درمان و آموزش پزشکی مواف است به استناد ماده )وزارت بهداشت ت  -6تبصره 

توس ه و براساس س ح بندی و نیاز ای من قه ای در مورد ضرورت واگذاری یا  دم واگذاری  ر بیمارستان 

 بررسی و اقدام نماید. 

صره  خدماتی بهداشععتی در صععورت وجود متقاضععیان مت دد ت اولویت به ترتی  با شععرکتهای ت اونی  -7تب

 درمانی ت خیریه و افراد حقوقی و حقیقی و با تشخیص وزارت بهداشت ت درمان و آموزش پزشکی خوا د بود. 

وزارت بهداشت ت درمان و آموزش پزشکی با  مکاری بانک مرکزی جمهوری اسرمی ایران نسبت  -6ماده 

کل  1386( قانون بودجه سال 14به ت یین بانک  امل اقدام نموده و ا تبار منظور شده در بند )چ( تبدره )

ر بانک مزبور قرار کشور ) جهت پرداخت بخشی از سود تسهیرت بانکی به سازندگان بیمارستانها ( در اختیا

 می گیرد تا براساس تفا م نامه من قد شده بین وزارت مزبو.ر و بانک  امل مورد اقدام قرار گیرد. 

 

ان بخشی از سود تسهیرت بانکی که به استفاده کنندگان تسهیرت ت لق می گیرد بر زت یین می -1تبصره 

س  محرومیت مناطق جغرافیایی و اولویت نیاز به خدمات بی شت ت درمان و ح سط وزارت بهدا ستانی تو مار

 آموزش پزشکی ت یین می گردد. 



 بسمه تعالي

 ـ طبقه پنجم  310تهران ـ خيابان حافظ ـ تقاطع خيابان جمهوري اسالمي ـ شماره 

 

 

ت هد به ر ایت ت رفه  ای درمانی دولتی ت استفاده کنندگان از تسهیرت  در صورت  دم اجرای  -2تبصره 

 مذکور مواف به پرداخت وجوه دریافتی به نرخ روز خوا ند بود. 

  میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با ا رم وزارت بهداشت ت زمان بندی پرداخت تسهیرت بر حس -3تبصره 

 درمان و آموزش پزشکی و تایید بانک  امل خوا د بود. 

دادی ت اجتما ی و فر نمی 145ماده ) "ج "در اجرای مفاد بند  -7ماده  س ه اقت ( قانون برنامه چهارم تو

کل کشعور ت سعازمان  1386سعال ( قانون بودجه 145تبدعره ) "ح"جمهوری اسعرمی ایران و موضعوع بند 

شت ت درمان و  ست  نمام مبادله موافقت نامه با وزارتخانه  ای بهدا شور مواف ا مدیریت و بر نامه ریزی ک

( از ا تبارات طرحهای تملک دارایی %15آموزش پزشکی و مسکن و شهرسازی حس  مورد تا پانزده درصد) 

ان را برای کمک به احداث کنندگان بیمارستان توسط سرمایه ای احداث بیمارستان از فدل بهداشت و درم

 بخش غیردولتی منظور نماید. 

ا تبار یاد شده برای احداث بیمارستان در کلیه شهر ا به جز شهر ای مرکز استان اختداص می  -1تبصره 

 یابد . 

 در مراکز استانهای مناطق محروم نیز می توان از این تسهیرت استفاده نمود.  -2تبصره 

صره  صد ) -3تب ست و پنج در سقف بی ستفاده از ا تبارات فوق تا ستان %25میزان ا ساخت بیمار (  زینه 

شکی ت یین خوا د  شت ت درمان و آموزش پز سط وزارت بهدا ساس محرومیت مناطق و اولویت نیاز ت تو برا

 شد. 

 وا د شد. وجوه مذکور به  نوان کمک تلقی و پس از پرداخت به  زینه ق  ی منظور خ -4تبصره 

صره  شخیص پرداخت  -5تب شرفت فیزیکی پروژه و با ت ساس برنامه زمان بندی ت میزان پی وجوه مذکور برا

 وزارت بهداشت ت درمان و آموزش پزشکی خوا د بود. 

دریافت کنندگان وجوه مزبور  باید تضمین رزم را به وزارت بهداشت ت درمان و آموزش پزشکی  -6تبصره 

ر صورت  دم اجرای ت هدات خود ملزم به بازپرداخت کل وجوه و خسارات وارد شده براساس ارائه نمایند و د

 نظر کارشناس رسمی خوا ند بود. 
 

شت ت -8ماده  سن اجرای مفاد این آیین نامه به  هده وزارت بهدا سئولیت ح شکی  م درمان و آموزش پز

ش ماه یک بار تهیه و به مراجع ذی ربط و وزارت مزبور گزارش اجرای این آیین نامه را  ر شععع خوا دذ بود

 ارسال خوا د نمود. 

ر ایت ت رفه  ای درمانی مدععوب  یئت وزیران برای کلیه اسععتفاده کنندگان از مفاد این آیین  -1تبصرررر   

  نامه الزامی است .
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دره فوق ب -2تبصرر    سن اجرای کلیه ت هدات مندرج در این آیین نامه از جمله مفاد تب ه  هده نظارت بر ح

شکی بو شت ت درمان و آموزش پز صورت  دم ر ایت ت هدات مذکور در مراحله اول تذکر دوزارت بهدا ه ودر 

کتبی و در صورت تکرار ت سایر اقدامات حس  صرحدید و تشخیص وزارتخانه مذکور به  مل آمده و نهایتًا 

ن نامه بر حسعع  مورد منجر خوا د کلیه اسععتفاده کنندگان از این آییید با فسععی یک طرفه قرارداد به خلع 

شد. الزامات یاد  ستفاده کنندگان اخذ خوا د  سمی از ا شناس ر ساس نظر کار شده برا سارات وارد  شد و خ

 شده و نیز حق فسی و خلع ید ت در متن قرارداد ای من قد شده درج خوا د شد. 
 

رای مفاد این آیین نامه در ه ریزی کشعععور مکلف اسعععت برای  تداوم اجمسعععازمان مدیریت و برنا -9ماده 

 سالهای ب د ا بتارات رزم را برآورد و در بودجه  ای سنواتی منظور نماید. 
 

ستفاده سازندگان بیمارستانها ت  از تمام یا بخشی از تسهیرت این آیین نامه با تشخیص وزارت  -10ماده  ا

 بهداشت ت درمان و آموزش پزشکی امکان پذیر خوا د بود. 

 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.  6/4/1386  نامه در تاریی این تدوی 


