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 های پژوهشينتایج تحقيق طرح صفحه ای 3و گزارش یک و  ترجمان دانشفرم 

 
هاي تحقيقاتي پايان يافته موسسه را بررسي و با استفاده از فرآيند موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرح

يار مخاطبين و دانش توليد شده را در اخت  (Knowledge Translation & Exchange)ترجمان و تبادل دانش

دهندگان خدمات مراقبتي و ...( گيرندگان حوزه سالمت ، گيرندگان و ارائهذينفعان ) از جمله عموم مردم، سياستگزاران و تصميم

قرار دهد. لذا ضروري است كه كليه پژوهشگران و اعضاي محترم هيئت علمي فرم زير را جهت سهولت فرآيند ترجمان و تبادل 

 د.دانش تكميل نماين

 

 الف: مشخصات طرح:

  :عنوان كامل طرح

 آسیب شناسی محتوای قوانین و مقررات مرتبط با امور خیریه در حوزه سالمت ایران

 

 :مجري طرح

 محمدحسين زيلوچي

 دكتر علي اكبري ساري

 دكتر اميرحسين تكيان

 محمد عربدكتر 

   

 

 :مخاطبان طرح :ب

 سالمت ) مانند ستاد وزارت بهداشت(     مدیران و سياستگذاران  

 :: برنامه برای كاربست نتایج چيست ج

 

 پژوهشي داخلي  -انتشار مقاله در مجله هاي علمي 

 پژوهشي خارجي -انتشار مقاله در مجله هاي علمي 

 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي داخلي 
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 خارجي ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي 

  آن   آن براي استفاده كنندگان بالقوه يا مقاله حاصل از  ارسال خالصه يا گزارش كامل طرح 

 به آن   قرار دادن متن كامل گزارش يا خالصه اي از آن در وب سايت به منظور دسترسي استفاده كنندگان بالقوه 

 نظير مجله ها يا روزنامه هاي مورد عالقه عموم( انتشار نتايج پژوهش در نشريات غيرعلمي( 

  انتشار يافته ها در خبرنامه ها و بولتن ها )نظير نشريات درون سازماني كه خبر هاي علمي و غير علمي مرتبط با آن

 سازمان را منتشر مي كند(

 

  :(حداكثر در یک صفحه نوشته شود) پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي: د

براي استفاده بهتر و بيشتر از پتانسيل خيرين و موسسات خيريه به منظورتأمين بخشي از هزينه هاي نظام سالمت،  مقدمه:

. حال آنكه به شتر خيرين را تسهيل و ترغيب نمايداست بسترهاي قانوني به گونه اي فراهم آيد كه مشاركت هر چه بي ضروري

ايجاد نموده است. اين پژوهش در  بازيگران اين عرصه هايي را برايها و نگرانينظر مي رسد قوانين و مقررات فعلي كشور چالش

هاي آن را تحليل نمايد. مرتبط با امور خيريه در حوزه سالمت كشور را توصيف، و چالشپي آن است تا محتواي قوانين و مقررات 

كاستي سپس با ارائه پيشنهاداتي در اين خصوص سياستگذاران را در بسترسازي براي اجراي بهتر قوانين و مقررات موجود، رفع 

 ي ياري رساند. قوانين و مقررات موجود، و نيز تدوين قوانين و مقررات آت اصالح ها و

 اين پژوهش براي سياستگذاران بشرح زير مي باشد: پيام های كليدی

  قوانين و مقررات مرتبط با امور خيريه در حوزه برخي از مهمترين چالش هاي شناسايي شده در اين مطالعه در زمينه

، وانين و مقررات با يكديگرناهمخواني قايران، عبارتند از: عدم جامعيت، عدم شفافيت، سخت گيرانه بودن، سالمت 

در تفاهم نامه پروژه  عدم تحقق تعهدات دولتعدم تأمين بار مالي، ناهماهنگي در اجرا، تسهيلگر و انگيزاننده نبودن، 

 ، و چالش هاي مرتبط با وقف در حوزه سالمت.كندي در عمل به آنهايا  هايي كه با مشاركت خيرين ساخته مي شوند،

  اسناد قانوني هستند كه توسط ي از يابندهقوانين و مقررات مرتبط با امور خيريه در حوزه سالمت كشور، مجموعه

اير قوانين و مقررات پراكنده اند. لذا تدوين قانوني در البالي س وتدوين شده  متفاوتمختلف، در حوزه هاي  مراجع

  سهيلگر در سطوح محلي ضروري بنظر مي رسد.جامع و اختصاصي در سطح ملي، و وضع مقرراتي مكمّل و ت

  خيريه سالمت را خاطر نشان مي سازند.  حوزهيافته هاي اين پژوهش لزوم اقداماتي اساسي در زمينه قوانين و مقررات

اين اقدامات طيف گسترده اي از فعاليت ها شامل تدوين قوانين و مقررات جديد، اصالح قوانين و مقررات موجود، 

ندهاي اجرايي، طراحي فعاليتهايي جهت عملياتي نمودن قوانين فعلي و استفاده از ظرفيتهاي موجود، و اصالح فرآي

 . اجرايي را در بر مي گيردايجاد هماهنگي درون بخشي و بين بخشي بين نهادهاي 

  نسبت به انجام اين اقدامات بيش و پيش از هر چيز، مستلزم اتخاذ رويكردي جديد توسط حاكميت و سياستگذاران

مشاركت هاي خيريه در حوزه سالمت است. رويكردي كه در آن تمام حوزه هاي عرصه سالمت )پيشگيري، درمان، 

توانبخشي و بهزيستي، آموزش، و پژوهش در علوم سالمت(، و انواع مشاركتهاي مردمي )مالي و غيرمالي( مورد توجه 
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وظ مانده، و نقش دولت تا حد امكان از انجام فعاليتهاي شايسته قرار گرفته، ماهيت مردمي مشاركت هاي خيريه محف

 اجرايي و تصدي گري بسمت سياستگذاري، هماهنگي و نظارت سوق پيدا نمايد.

 

 نوشته شود. صفحه( 3مطالعه )حداكثر در  صه اجرایيخاله(  

تأمين مالي يكي از كاركردهاي هر نظام سالمت، و استفاده از مشاركت هاي خيريه يكي از روشهاي تأمين مالي  زمينه و هدف:

براي استفاده بهتر و بيشتر از پتانسيل خيرين و موسسات خيريه به منظورتأمين بخشي از هزينه در تمام نظام هاي سالمت است. 

گونه اي فراهم آيد كه مشاركت هر چه بيشتر خيرين را تسهيل، تشويق و  هاي نظام سالمت، ضروري است بسترهاي قانوني به

ترغيب نموده، كمكهاي آنان را به سمت و سويي درست رهنمون گردد. حال آنكه به نظر مي رسد قوانين و مقررات فعلي كشور 

پردازند ايجاد هاي خيرين ميكمک آوري و هدايتهايي را هم براي خيرين و هم براي سازمانهايي كه به جمعها و نگرانيچالش

 نموده است. 

هاي لذا اين پژوهش در پي آن است تا محتواي قوانين و مقررات مرتبط با امور خيريه در حوزه سالمت كشور را توصيف، و چالش

قوانين و مقررات آن را تحليل نمايد. سپس با ارائه پيشنهاداتي در اين خصوص سياستگذاران را در بسترسازي براي اجراي بهتر 

 قوانين و مقررات موجود، و نيز تدوين قوانين و مقررات آتي ياري رساند.  اصالح موجود، رفع كاستي ها و

در فاز اول مطالعه، اسناد، قوانين و مقررات مرتبط با امور خيريه در پژوهش كيفي شامل سه مرحله است: اين  روش پژوهش:

در فاز دوم، از طريق مصاحبه با ذينفعان، آسيب  طبقه بندي و تحليل محتوا شدند.ي، حوزه سالمت، جستجو، شناسايي، گردآور

در فاز سوم راهكارهاي و  ،شدند ها و چالش هاي قوانين و مقررات مرتبط با امور خيريه در حوزه سالمت، شناسايي و تحليل

 رديدند.گ پيشنهادي در اين زمينه، از طريق پنل خبرگان شناسايي، جمع بندي و ارائه

شناسايي و در شش  با امور خيريه در حوزه سالمت ايران،قوانين و مقررات مرتبط  با سند مرتبط 16تعداد : یافته های فاز اول

دسته اسناد باالدستي، قوانين عمومي، قوانين بودجه اي ساليانه، قوانين حوزه خيريه، اسناد حوزه سالمت، و اسناد حوزه خيريه 

در قالب موضوعات محوري ذيل ارائه گرديد: مشخصات اسناد از نظر  اين اسنادنتايج تحليل محتواي  ند.دسالمت، طبقه بندي ش

نوع سند و مرجع تصويب كننده آن، تاريخچه و روند تاريخي تدوين اسناد، مشاركت خيريه در اسناد و قوانين باالدستي، اهداف 

، توليت وزارت ازمان و مديريت نهادهاي فعال در عرصه خيريه سالمتسمشاركتهاي خيريه در حوزه سالمت، تعاريف و ويژگيها، 

، قوانين مربوط به وقف و توليت سازمان اوقاف و امور خيريه، ابعاد مشاركت خيريه، ظرفيت ها و تسهيلگرها، راهبردها، و بهداشت

 انگيزاننده ها.

( عدم جامعيت قوانين و مقررات، 6ين شرح شناسايي شد: ه چالش به ااز طريق مصاحبه با ذينفعان، نه دست یافته های فاز دوم:

بودن قوانين و مقررات مالياتي، ن انگيزاننده( 4قانوني،  فرآيندهاي بودن طوالني و گيرانه سخت( 3موجود،  قوانين شفافيت عدم(2

چالشهاي ( 8شصت،  -( چالش هاي مربوط به قانون چهل7، مقررات و قوانين اجراي به مربوط هاي چالش( 1( ناهماهنگي، 5

 .وقف به مربوط هاي چالش( 9ي براي بيمارستان هاي خيريه، و مربوط به تعرفه گذار
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( 2رويكرد قانونگزاري، ( 6راهكارهاي پيشنهادي شركت كنندگان در مطالعه، در پنج دسته ارائه شدند:  یافته های فاز سوم:

پيشنهادات براي ( 4، مقررات پيشنهادي براي اداره مراكز خيريه( 3 ،ترويج و تسهيل مشاركتهاي خيريه مقررات پيشنهادي براي

 نظارت و براي ايجاد هماهنگي يپيشنهادات( 5، و اجرا

با توجه به يافته هاي فازهاي سه گانه مطالعه، مهمترين چالش هاي شناسايي شده در زمينه  تحليل یافته ها و نتيجه گيری:

 قوانين و مقررات مرتبط با امور خيريه در حوزه سالمت، و راهكار پيشنهادي براي هر يک از آنها، بشرح زير مي باشد:

  قوانين و مقررات مرتبط با امور خيريه در حوزه سالمت كشور، فاقد جامعيت الزم مي باشند. آن چه كه در مجموع

زه سالمت ايران بدست آمد، مجموعه اي است متشكل از بندهايي بعنوان قوانين و مقررات مرتبط با امور خيريه در حو

از  برخي قانون ها، آيين نامه ها، دستورالعمل ها، برنامه ها، تفاهم نامه ها، بخشنامه ها، و اساسنامه ها، كه در طي 

اجرايي،  -ريچندين دهه، توسط مراجعي در سطوح مختلف، در حوزه هاي عمومي، برنامه اي، بودجه اي، مالياتي، ادا

امور خيريه و يا حوزه سالمت تدوين شده اند. با اينحال همين مجموعه موجود، كه عمدتا در البالي ساير قوانين و 

 مقررات پراكنده اند، همه نيازهاي قانوني را پوشش نداده و داراي خألهاي متعددي است. 

 جمله عدم اطالع دقيق همه ذينفعان از مقررات  پراكنده بودن اين بندهاي قانوني، خود زمينه آسيب هاي ديگري از

مربوطه، ناهمخواني قوانين و مقررات با يكديگر، و ناهماهنگي بين مجريان را فراهم آورده است. لذا تدوين قانوني جامع 

پيشگيري،  لي و غير مالي، و حوزه هاي مختلفي كه ابعاد مختلف مشاركت هاي خيريه ماو اختصاصي در سطح ملّ 

بهزيستي و توانبخشي، آموزش، و پژوهش در عرصه سالمت را در بر گيرد، ضروري مي نمايد. بعالوه، وضع  درمان،

مقرراتي مكمّل و تسهيلگر در سطوح سياستگذاري ملّي و محلّي در مراجعي مانند مجلس شوراي اسالمي، وزارت 

دانشگاه هاي علوم پزشكي، مي تواند به  بهداشت درمان و آموزش پزشكي، شوراهاي اسالمي شهرها، و هيئت هاي امناء

 پر كردن خألهاي قانوني موجود و عملياتي كردن اهداف مشاركت هاي خيريه در حوزه سالمت كمک نمايد.

  كلّي گويي در بعضي قوانين، عدم صراحت، مشخص نبودن وظايف و مسئوليتها، و تفسيرهاي متفاوت از قانون توسط

شفافيت قوانين و مقررات مرتبط با امور خيريه در حوزه سالمت مي باشند. بنابراين  ذينفعان مختلف، مصاديقي از عدم

الزم است برنامه ها و قوانين كلي از طريق تدوين دستورالعمل ها و شيوه نامه ها، عملياتي شده و موارد عدم شفافيت از 

 طريق تعامل دو سويه سياستگذاران و مجريان رفع گردند. 

 رات مرتبط با امور خيريه در حوزه سالمت، از جمله مقررات مربوط به ثبت موسسات خيريه و صدور برخي قوانين و مقر

مجوز فعاليت آنها، مقررات مربوط به فرآيندهاي مشاركتي در پروژه هاي عمراني، و نيز تخفيف هاي مالياتي پيش بيني 

فاقد انگيزانندگي الزم براي جلب مشاركت  شده در قوانين و مقررات فعلي كشور، حاوي شرايطي سخت گيرانه بوده و

هاي خيّريه هستند. لذا بمنظور ترويج و تشويق مشاركتهاي خيريه در حوزه سالمت، تدوين مقرراتي تسهيلگر و 

 انگيزاننده ضروري است.

 ر تفاهم ناهماهنگي بين دستگاههاي اجرايي، عدم تأمين بار مالي، عدم تحقق تعهدات دولت يا كندي در عمل به آنها د

نامه پروژه هايي كه با مشاركت خيرين ساخته مي شوند، از جمله چالش هايي هستند كه اجراي معدود مقررات موثر 

قانون تنظيم بخشي از مقررات  68شصت و يا آيين نامه اجرايي ماده -در حوزه مشاركتهاي خيريه، مانند قانون چهل

 مالي دولت، را با مشكل مواجه ساخته اند. 
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 با اينحال ده از ظرفيت هاي موجود در نهاد وقف مي تواند به تأمين زيرساخت هاي نظام سالمت كمک كند. استفا

قوانين مرتبط با وقف داراي چالش هايي چون محدوديت در تغيير كاربري يا فروش موقوفات، و عدم جدايي واقف از 

امل ساير دستگاهها مانند نهادهاي قانوني، قضائي و موقوفه مي باشند، كه غلبه بر آنها نيازمند همكاري، هماهنگي و تع

به دليل جايگاه قانوني سازمان اوقاف و امور خيريه، همكاري و تعامل با اين سازمان مي تواند نظام  سازمان اوقاف است.

 .سالمت را در ايفاي نقش تأمين مالي و توليد منابع ياري رساند

  مجلس و دولت، و بطور كلي حاكميت نسبت به قوانين و مقررات خيريه از ديدگاه شركت كنندگان در مطالعه، نگرش

و دولت و مسايل  ،در ابعاد مختلف مي بايست بگونه اي تغيير يابد كه امور خيريه ماهيت مردمي خود را حفظ نموده

مچنين ه سياسي كمترين دخالت را در اين امور داشته، و دولت بيشتر نقش هماهنگ كننده داشته باشد تا مجري.

تغيير نگرش نسبت به نوع كاركرد سازمانهاي مردم نهاد و انجمن هاي خيريه، در جهت تخصصي كردن زمينه فعاليت 

درگير شدن اين موسسات در مشاركتهاي غير مالي، به ارائه خدمات بيشتر و مفيدتري درسطح جامعه منجر  نيزآنها، و 

 خواهد گرديد.

 اساسي در زمينه قوانين و مقررات مرتبط با امور خيريه در حوزه سالمت را خاطر  يافته هاي اين پژوهش لزوم اقداماتي

نشان مي سازند. اين اقدامات طيف گسترده اي از فعاليت ها شامل تدوين قوانين و مقررات جديد، اصالح قوانين و 

فعلي و استفاده از مقررات موجود، اصالح فرآيندهاي اجرايي، طراحي فعاليتهايي جهت عملياتي نمودن قوانين 

ظرفيتهاي موجود، و ايجاد هماهنگي درون بخشي و بين بخشي بين نهادهاي درگير را شامل مي شود. انجام اين 

اقدامات بيش و پيش از هر چيز، مستلزم نگرشي نو و اتخاذ رويكردي جديد توسط حاكميت و سياستگذاران نسبت به 

دي كه در آن تمام حوزه هاي عرصه سالمت )پيشگيري، درمان، مشاركت هاي خيريه در حوزه سالمت است. رويكر

توانبخشي و بهزيستي، آموزش، و پژوهش در علوم سالمت(، و انواع مشاركتهاي مردمي )مالي و غيرمالي( مورد توجه 

اي شايسته قرار گرفته، ماهيت مردمي مشاركت هاي خيريه محفوظ مانده، و نقش دولت تا حد امكان از انجام فعاليته

 اجرايي و تصدي گري بسمت سياستگذاري، هماهنگي و نظارت سوق پيدا نمايد.

 

 


