آییيًاهِاجشاییًحًَُگْذاسیٍدسهاىهجاًیي–هظَب1398
دس اجشای تثظشُ 1هادُ 202لاًَى آییي دادسسی کیفشی« آییيًاهِ اجشایی ًحَُ ًگْذاسی ٍ دسهاى هتْواى هجاًیي» تِ ششح هَاد
آتیاست .
هادُ1ـٍاطگاىتِکاسسفتِدسایيآییيًاهِتِهفَْمصیشهیتاشذ:
الفـلاًَى:لاًَىآییيدادسسیکیفشیهظَب.92/12/4
بـآییيًاهِ:آییيًاهِاجشاییًحًَُگْذاسیٍدسهاىهتْواىهجٌَى.
جـهجٌَى:دسآییيًاهِهجٌَىفشدیاستکِهغاتكهادُ149لاًَىهجاصاتاسالهیهظَب1392دسحیياستکابجشمدچاس
اختالل سٍاًی تَدُ تِ ًحَی کِ فالذ اسادُ یا لَُ توییض تاشذ ٍ دس هَسد ٍی لشاس هَلَفی تؼمیة طادس شذُ ،لیکي جٌَى ٍی
استوشاسداشتًٍِیاصتًِگْذاسیٍدسهاىداشتِتاشذ.
تـهجٌَىخغشًان:هجًٌَیاستکِآصادتَدىٍیهوکياستهَجةآسیةهالی،جاًییاحیثیتیتِخَدٍیادیگشاىشَد
یاهخلًظنٍاهٌیتػوَهیتاشذ.
ثـهجاًیي:هٌظَسهجٌَىیاهجٌَىخغشًاناست.
ج ـ هشکض یا هشاکض ًگْذاسی ٍ تَاًثخشی :تِ هشکضی اعالق هیشَد کِ دس ساصهاى تْضیستی تِ هٌظَس اسائِ خذهات تَاًثخشی
پضشکی،سٍاًی،اجتواػی،آهَصشیٍحشفِایالصمتشایهجٌَىتأسیسگشدیذُیاهیشَد.
چ ـ هشکض یا هشاکض دسهاى ٍ هشالثت :هشکضی دس هؼیت تیواسستاىّای سٍاى پضشکی داًشگاُّای ػلَم پضشکی یا تخشی اص
تیواسستاىّای هزکَس است کِ تِ هٌظَس دسهاى ٍ هشالثت اص هجٌَى خغشًان تایذ تَسظ ٍصاست تْذاشت ،دسهاى ٍ آهَصش
پضشکیتأسیسیااختظاصیاتذ.
هادُ2ـپساصطذٍسلشاسهَلَفی تؼمیةًسثتتِهجاًیي،حسةهَسدتایذتِششحصیشاتخارتظوینشَد:
الفـدسهَسدهجٌَىخغشًان،تٌاتِدستَسدادستاى،تاپایذاسشذىٍضؼیتسٍاًیدسیکیاصهشاکضدسهاىٍهشالثتتؼییيشذُ
اصعشفٍصاستتْذاشت،دسهاىٍآهَصشپضشکی،تحتدسهاىلشاسهیگیشد.

ب ـ دس طَستی کِ تِ تشخیض همام لضایی تا جلة ًظش پضشکی لاًًَی ًیاص تِ تستشی شذى هجٌَى دس تیواسستاى سٍاى پضشکی
ًثاشذ ٍ ّوچٌیي دس طَست ٍطَل گضاسش اص تیواسستاى هثٌی تش ػذم ضشٍست تستشی تَدى تیواس تشای دسهاى ،جْت تشخیض
ٍیاصتیواسستاىیااػضامتِهشکضًگْذاسیٍتَاًثخشییاهشکضدسهاىٍهشالثتدستَسالصمتَسظدادستاىطادسخَاّذشذ.
تثظشُ ـ چٌاًچِ حسة هَسد تِ دسخَاست تیواسستاى سٍاًپضشکی یا پضشکی لاًًَی تشای ًگْذاسی هجاًیي ًیاص تِ ًیشٍّای
حفاظتیتاشذ،دسطَستلضٍم،هماملضاییدستَسهمتضیتِضاتغاىدادگستشیطادسهیکٌذ.
هادُ3ـدادستاىکلکشَسهَظفاستظشفیکواُپساصاتالؽآییيًاهِتاّوکاسیٍصاستتْذاشت،دسهاىٍآهَصشپضشکی
ٍساصهاىتْضیستیفْشستهشاکضًگْذاسیٍتَاًثخشیٍهشاکضدسهاىٍهشالثتٍتغییشاتآىساتشایاعالعکلیِهشاجغلضائی
اسسالًوایذ.
تثظشُ ـ ٍصاست تْذاشت ٍ دسهاى ٍ آهَصش پضشکی ٍ ساصهاى تْضیستی هکلفٌذ پاسخ استؼالهات دادستاى کل کشَس سا دس اسشع
ٍلتاػالمداشتٍِّوکاسیالصمساهؼوَلًوایٌذ.
هادُ4ـ هسؤٍلیت پزیشش هجٌَى خغشًان تشای دسهاى ٍ هشالثت تِ ػْذُ ٍصاست تْذاشت ،دسهاى ٍ آهَصش پضشکی ٍ تشای
ًگْذاسیٍتَاًثخشیهجٌَىتاساصهاىتْضیستیخَاّذتَد.
تثظشُ ـ چٌاًچِ ٍصاست تْذاشت ،دسهاى ٍ آهَصش پضشکی ٍ ساصهاى تْضیستی دس حَصُ لضایی استاى یا شْشستاًی فالذ هشکض
ًگْذاسی ٍ تَاًثخشی یا هشکض هشالثت ٍ دسهاى اص هجاًیي تاشذ ،دادستاى آًاى سا تِ هشاکض دیگشی کِ حسة هَسد تَسظ ٍصاست
تْذاشت،دسهاىٍآهَصشپضشکییاساصهاىتْضیستیتؼییيهیگشدد،اػضامهیکٌذ.
هادُ 5ـ اػضام هجاًیي حسة هَسد تِ هشکض ًگْذاسی ٍ تَاًثخشی یا هشکض دسهاى ٍ هشالثت ،دس اجشای دستَس دادستاى ،تِ ػْذُ
ضاتغاى دادگستشی است .ضاتغاى دادگستشی هکلفٌذ هشاتة تحَیل آًاى تِ هشاکض هزکَس سا تا تٌظین طَستوجلس تشای دسج دس
ساتمِلضاییٍیتِهشجغلضاییسسیذگیکٌٌذُهٌؼکسًٍسخِایاصآىساتِدادستاىاسائِکٌٌذ.
هیتاشذ.
هادُ6ـهاللاتتاهجاًیيتاتغضَاتظهشکضًگْذاسیٍتَاًثخشییاهشکضدسهاىٍهشالثت 
هادُ7ـ دادستاى تایذ تش اهش ًگْذاسی ٍ تَاًثخشی ٍ هشالثت ٍ دسهاى هجاًیي دس هشکض ًگْذاسی ٍ تَاًثخشی یا هشکض دسهاى ٍ
هشالثتتِطَستهستوشًظاستًوایذٍدسطَستتشخَسدتاتخلفٍهَاسدکوثَداهکاًاتًٍیاصّایهشاکضیادشذُهشاتةسا
جْت الذام همتضی ٍ ػٌذاللضٍم اًؼکاس آى تِ ساصهاى تْضیستی ٍ ٍصاست تْذاشت ،دسهاى ٍ آهَصش پضشکی تِ دادستاى کل
کشَساػالمکٌذ.

هادُ 8ـ پس اص عی دٍسُ دسهاى ٍ هشالثت یا تَاًثخشی ٍ ًگْذاسی دس هشاکض هزکَس دس هادُ  2آییيًاهِ ،همام لضایی هشتَط تا
جلةًظشپضشکیلاًًَیدستَستشخیضهجاًیيساطادسهیکٌذ.
هادُ9ـ استٌکاف اص اجشای دستَس دادستاى دس هَسد ًگْذاسی ،هشالثت ٍ دسهاى هجاًیي هشوَل همشسات هادُ  576لاًَى هجاصات
اسالهی(کتابپٌجنتؼضیشات)هیتاشذ.
هادُ10ـدٍلتهَظفاستدساجشایهادُ567لاًَىآییيدادسسیکیفشیّشسالِتَدجِالصمساجْتاجشایلاًَىٍآییيًاهِ
ٍهفادهادُ150لاًَىهجاصاتاسالهیهظَبسال1392تِهٌظَستأهیيّضیٌِّایهشتَطتًِگْذاسیٍتَاًثخشیٍدسهاىٍ
هشالثتهجاًیيحسةهَسدتِپیشٌْادٍصاستتْذاشت،دسهاىٍآهَصشپضشکیٍساصهاىتْضیستیکشَس،تأهیيًوایذ.
هادُ11ـٌظاستتشحسياجشایایيآییيًاهِتِػْذُدادستاىکلکشَسهیتاشذ.
هادُ12ـ ایي آییيًاهِ دس  12هادُ ٍ  3تثظشُ تَسظ ٍصیش دادگستشی تا ّوکاسی ٍصسای تْذاشت ،دسهاى ٍ آهَصش پضشکی ٍ
تؼاٍى،کاسٍسفاُاجتواػیتْیٍِدستاسیخ1398/1/26تِتظَیةسییسلَُلضاییِسسیذ.
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