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 گزارش خالصه طرح
 

سـاهه از   در سـند انداز بيست چشـ   شده نييتعايران که دستيابی به اهداف ملـی و در جمهوري اسالمی 
ابـاار در جهـت    نيتر مه ، سند بودجه شوند یم يیجو یپکلـی و قـوانين برنامـه  يها استيسطريق آثار 

 .شود یمکلی نظام تلقی  يها استيستحقق اهداف برنامه و 

و  انـداز  چشـ  جـه بـا اسـناد درادسـتی کشـور همنـون سـند        و تناسب سند بود يیراستا ه بدون ترديد، 
 کلی ابالغی، شرط الزم براي نيل به اهـداف قـانونی خواهد بود يها استيس

در صورتی با مودقيت همراه خواهد بود که اهداف آن مبتنی بر نيازهاي جامعه باشد و  ياير برنامهوهيكن 
ـ دراوجود داشته باشد. همننـين   ها آني نيل به برا جانبه همهملّی و  ي ارادهاز طرف ديگر عام و  ـ  ني  نيب

 .دينما یموجود منابع و امكانات براي پيمودن راه بسيار ضروري 
مسـتقي  و يـا    طـور  بـه  چراکـه زيربنايی و بنيـادين در هـر اقتدـادي سـالمت اسـت       يها بخش ازجمله

اخيـر و بـا تيييـر     يهـا  سالی . طگذارد یم ريتأثدعال اقتدادي  يها بخش ي هيکلغيرمستقي  بر دعاهيت 
است که سـالمتی   شده مشخصمه   ي هيسرمايك  عنوان بهنگرش نسبت به آدمی و در نظر گردتن وي 

وجـودي و سـاختاري    يها تيظرددارايی مه  و ارزشمند در راستاي توسعه توانمندي و  قل  كي عنوان به
ا صرف وقت، هاينه و نيروي انسانی به مختلف ب يها حكومتو  ها دوهتآدمی است. هذا طی ساهيان اخير 

ـ ن یتـأمل  قابـل  يهـا  بودجـه تبيين و تثبيت جايگاه آن در اقتداد کشورها پرداخته و اعتبارات و  آن  بـه  اي
اقتدـاد و انسـانی کشـورها،     ي توسـعه و جايگاه سالمت در رشـد و   تياهم. با عل  بر دهند یماختداص 

توسعه چهارم و پنج  و  يها برنامهود بخش سالمت در بررسی وضعيت قوانين موج باهدفنوشتار حاضر 
. الزم به ذکر است که اين گاارش تنها به بررسی مواد و بنـدهايی از  پردازد یمسنواتی کشور  يها بودجه
 .اند شده انيبمستقي  و در ذيل بخش سالمت  صورت بهکه  پردازد یمبرنامه 

اسـناد   عنـوان  بـه  هـا  آنقوانين بودجه سنواتی متناظر در اين مطاهعه متن قوانين توسعه چهارم و پنج  و 
ها برنامه نيا بـراي   مشی بر مواد قانونی برنامه، اهداف کالن و خط عالوه .اند قرارگردته یموردبررساصلی 

رايـ  در تحليـل    يهـا  وهيشـ توجـه بـه اهـداف تحقيـق و      بـا  گردت. قرار می مورداستفادهتحليل برنامه 
جموعه اسناد و مدارک در دسترس در اين مقاهـه از روش تطبيقـی و تكنيـك    و با هحاظ م يگذار استيس

 است. شده استفادهتحليل محتوا 
سـاهه کشـور و بـا     20 انداز در چش اهداف مدرح  در جهتبرنامه چهارم توسعه بخش بهداشت و درمان 

ـ     تيمأمورتوجه به  ن برنامـه ارتقـا    برنامه که اقتداد دانايی محور بود، تدوين گرديـد. اهـداف کـالن اي
وضعيت سالمت، اداايش پاسخگويی نظام ارائه خدمات سالمت به نيازهاي غيرپاشكی مردم و همننين 

يك ارزش محوري در اغلـب احكـام    عنوان بهماهی سالمت بود. عداهت  نيتأم بهبود مشارکت عادالنه در
از آن است که قانون برنامـه   نگاهی اجماهی به برنامه چهارم توسعه حاکیمدوب مدنظر قرارگردته است. 

 بـا پاشـكی و   آمـوزش  وچهارم تكاهيف مربوط به بخش سالمت را بـا اوهويـت وزارت بهداشـت درمـان     
 .ها مطرح ساخته است ساير بخش يهمكار



در تلفيق و هماهنگی برنامه با  سعی پيشين، هاي رياي برنامه چهارم توسعه، متفاوت از برنامه نظام برنامه
تهيـه اسـناد    یدرا بخشهاي  هر بخش اسناد بخشی و براي موضوع همننين براي داشت. بودجه ساهيانه

ضـمن   براي هر استان تهيه سند توسعه استان در دستور کار قرار گردت. در اين اسـناد  و یدرا بخشويژه 
اهـداف کلـی، راهبردهـا،     اصلی، اهداف کمـی،  يها يريگ جهتها،  ، محدوديت ها، امكانات تشريح قابليت

وه بر اين قرار  شد. عال ینيب شيپبه اهداف هر سند  براي رسيدن ازيموردنهاي  هاي اجرايی و اقدام سياست
تنظـي    شد، برنامه عملياتی تهيه و هاي مختلف اجرايی تلقی می که تكليف دستگاه هايی بود تا براي اقدام

 .شود تیهاي ساهيانه، عمليا شود تا بر پايه آن احكام برنامه در قاهب بودجه
 ددـل  .شمسـی اعتبـار دارد   1۳9۴تا سـال   1۳90از سال ماده دارد و  2۳۵قانون  قانون برنامه پنج  توسعه

اين ددل از برنامه پنج  کـه متنـاظر بـا ددـول هفـت  و       دارد. امور اجتماعیاين قانون اختداص به سوم 
حمـايتی و   مسـائل مت و درمـان،  هاي اجتماعی و سال هايی مانند بيمه هشت  برنامه چهارم است، به موضوع

هايی مانند تشـكيل   د و در موضوعتوانمندسازي، سرمايه اجتماعی، جوانان، خانواده و ايثارگران اختداص دار
شوراي عاهی سالمت و امنيت غذايی، توزيع امكانات دوهتـی در واحـدهاي بهداشـتی و درمـانی مطـابق بـا       

مددومان حوادث  قيدوشرط بی درمان درصد، ۳0دم به کاهش پرداخت از جيب مر، ها آنبندي خدمات  سطح
مواد ايـن ددـل    بقيه و سوانح رانندگی و گسترش پوشش بيمه همگانی سالمت، مشابه برنامه چهارم است.

هاي دانش و سالمت در بخـش غيردوهتـی، اسـتقرار سـامانه پرونـده       حمايت دوهت از ايجاد شهرک :ازجمله
راري ارتباط آن با پايگاه مرکا آمار ايران، تهيه و ابالغ دهرسـت کاالهـاي   اهكترونيكی سالمت ايرانيان و برق

خدمات حمايتی و توانمندسـازي  »بندي  طراحی نظام سطح شدن پاشكان، شيلِتك ، سالمت به رسان آسيب
، پرداخت حق بيمه پايه سالمت ادراد تحـت پوشـش   «هاي هدف اي و گروه متناسب با شرايط بومی، منطقه

 ها يارانهدرصد درآمد حاصل از هددمندي  10اختداص هاي خيريه توسط دوهت،  ايتی و مؤسسهنهادهاي حم
کليـه  قـانون  ايـن  ( 21٧مـاده    مبناي بر جديد است. تشكيل سازمان بيمه سالمت ايران ،به بخش سالمت

اي اجرائـی  هـ  هاي اجرائی و عملياتی خود را در قاهـب بسـته   برنامه اند موظفها و مؤسسات دوهتی  وزارتخانه
ـ وز ئـت يهکه پس از تدويب  ها بستهبرنامه ظرف شش ماه از تاريخ تدويب اين قانون تهيه کنند. اين   راني

شود، مبناي تنظي  و تدويب بودجه سنواتی دسـتگاه قـرار    جهت اطالع به مجلس شوراي اسالمی ارائه می
 .گيرد می

ـ مأمورانجامبرايماهیمدارفومنابعینيب شيپبرناظرعمومیبخشدرياير بودجه و وظـايف هـا  تي
و محـدوده اجرايـی يهـا   يتدـم اعتباريوماهیبازتابيا بودجهاطالعاتتعريف،ايندراست.دوهت
جايگـاه رغـ   بهايران؛درياير بودجه .استدوهتيها تيدعاهچارچوببامنطبقيامترادفياير بودجه
 استناکارآمدابااريدارد،عمرانیيها برنامهاجراي وتهيهدربودجهکهاهميتیوياير برنامهممتاز

توسـعه چهـارم و پـنج  گويـاي ارتبـاط       هـا  برنامهسنواتی در خالل اجراي  يها بودجهنگاهی اجماهی به 
 يا بودجهبند و تبدره  66از حدود  که ينحو به سنواتی است. يها بودجهتوسعه و  يها برنامهضعيف ميان 

مورد در ارتباط با برنامه چهارم توسـعه بودنـد.    22مرتبط با بخش سالمت تنها  1۳89ا ت 1۳8۴ يها سال
ي هـا  سـال ي ا بودجـه بند و تبدره  2۵از حدود  که ينحو به شود یماين موضوع در برنامه پنج  ه  ديده 



 

ـ     ضـمن  مورد در ارتباط با برنامه پنج  توسعه بودنـد.  10تنها  1۳9۳تا  1۳90 ا در اينكـه ايـن ارتبـاط ني
 .شود یمدر تمامی مطاهعات مشابه ديده  باًيتقرنتيجه  اين دارد. سؤالو  تأملمواردي جاي 

 يهـا  برنامـه مدـوب   يگـذار  هـدف  بـا  يا بودجـه  يها استيس ناسازگاري يا ها تعارض ايران، در درواقع
 و هـا  هـدف تيييـر   بـه  مـوارد  اغلـب  در ريـاان  برنامـه  آمـده  عمـل  بـه  يهـا  ینيب شيپ رغ  به ،مدت انيم

 يا ها تعارض توسعه، يها برنامه اجراي دوران طول است در شده منجر توسعه يها برنامه يها يبند صورت

ـ  رغـ   به ،مدت انيم يها برنامه مدوب يگذار هدف با يا بودجهي ها استيس ناسازگاري ـ يب شيپ  يهـا  ین
 شده توسعه منجر يها برنامه يها يبند صورت و ها هدف تييير به موارد اغلب در رياان برنامه آمده عمل به

 :است ذيل شرح به امر اين داليل نيتر عمده .است
 ندارند آن کمّی جداول ارقام با اي يادته ساخت ارتباط ها برنامه احكام 

 آورد می وجود به برنامه از بودجه انحراف براي را الزم زمينه نفتی درآمدهاي 
 دوهت خريد کاهش قدرت و تورم نرخ بودن باال 

 که کالن اقتداد اهداف به رسيدن منظور به اقتدادي هاي سياست ثبات به ها دوهت پايبندي عدم 

 است شده بينی پيش توسعه هاي برنامه در
 باشد رو روبه پديده دو با زمان ه  طور به کشور تا اند شده موجب دوق داليل مجموع: 

 برنامه در براي دوهت شده یبين پيش تكاهيف و وظايف مجموع انجام براي الزم منابع چون -اهف 

( قبلـی  تعهدات حج  به توجه با  ها آن انجام براي الزم منابع ديگر طرف از و است نشده برآورد
 نتيجه .بگذارند کنار را برنامه احكام از آگاهانه بخشی تا شوند می مجبور ها دوهت هذا ندارد، وجود

 مجلـس شـوراي   مدـوبات  هش اعتبـار کا و تدميمات دوهتمردان به مردم اعتماد عدم امر، اين

 .است اسالمی

 شـود  می برنامه دراه  احكام از اعتباربخشی تأمين براي زمينه نفتی، اداايش درآمدهاي با -ب، 
 ارقـام  سـقف  خـار  از  حرکـت  بـا  و دهنـد  مـی ادـاايش   را بودجـه  حج  سرعت به ها دوهت هذا

 .شود می تاهال دچار کالن اقتداد ثبات برنامه، در شده بينی پيش
نگاه کلی به احكام و اهداف  ادشدهيهاي  از تييير رويكردي در نگاه به بخش سالمت در برنامه نظر صرف
هاي کلی برنامـه از منظـر    توسعه در اين بخش گوياي اين مطلب است که بسياري از سياست يها برنامه

ـ ظرف زمانی در قاهب مواد و احكام برنامه قابليت پيگيري و اجـرا ندارنـد.    برخـی احكـام    گـر يد عبـارت  هب
در برنامه که جنبه اجرايی و خدماتی دارند با توجه بـه امكانـات مـاهی و اجرايـی کشـور و       شده ینيب شيپ

نيا که جنبه  برخی ساهه آن برنامه قابل تحقق و اجرا نيستند. جداول ماهی کالن برنامه در ظرف زمانی پن 
 ادشـده يموضـوع   عـالوه بـر  . همننـين  رادارنـد بعدي  يها هبرنامدارند نياز به استمرار در  يگذار استيس

بسياري از مواد قانونی برنامه داقد متوهی مشخص هستند و يا شاخص مشخدی براي ارزيابی عملكـرد و  
شـاهد تيييـرات    هـا  دوهـت موضـوع باعـش شـده بـا تيييـر       اين پاسخگويی صريح از طرف دوهت ندارند.

بـر اثربخشـی اجـراي آن     ريتـأث موجـب   خـود  خودبـه مه باشي  که در نحوه اجراي احكام برنا یتوجه قابل
 .شود یم



که تطابق زمانی دوره دعاهيت قواي مجريه و مقننه با  است نياقرار گيرد  موردتوجهنكته ديگري که بايد 
هاي متعدد اجرا در قواي  هاي توسعه ايران وجود ندارد و اين مه  با توجه به روش دوره زمانی برنامه

 ها را کاسته است. مقننه و ديگر موارد از ضمانت اجرايی برنامه مجريه و
توسعه در بخش سالمت الزم است جامعيت کادی  يها برنامهمشخص بايد گفت در تدوين قوانين  طور به

جهت ارزيابی مقرر شود و احكام به نحوي تدوين شوند  يیها شاخص شده مشخصهحاظ شود متوهی امر 
 اين است. وبودجه برنامهمه  ديگر ارتباط  موضوع قابليت اجرايی داشته باشند.که در بازه زمانی مقرر 

 بوده است. رانيگ  يتدمرياان و  موضوع از ديرباز دغدغه ذهنی برنامه
پس از تدوين کليات برنامه، جائيات عمليات اجرايی ساهيانه و تخديص  شود یمدر اين راستا پيشنهاد 

هاي برنامه، مبين کل برنامه باشد. اين  هاي سال مجموع سياست که يورط بهمنابع، تهيه و طراحی شود. 
، تابعيت بودجه از برنامه است. تبلور گريد عبارت بهتبديل اسناد برنامه، به اسناد بودجه و  يبه معناموضوع 

ها و  اختداص واقعی منابع محدود کشور به اوهويت يبه معناهاي بودجه،  جائيات هر برنامه در رديف
رياي و  کشورهاي مختلف ديگر نيا براي پيوند زدن برنامه در هاي برنامه توسعه است. ياستس

در نظام  الزم استکنند که  استفاده می «مدت مخار  چارچوب ميان» بنامرياي از سازوکاري  بودجه
 قرار گيرد. موردتوجهکشور  وبودجه برنامه

هاي درآمدها و مخار   بينی منظور پيش د کالن بهچارچوب اقتدادر ابتدا، مدت مخار   در چارچوب ميان
گيرد. اين مرحله براي دستيابی به انضباط ماهی کالن حياتی است.  قرار می یموردبررسسه سال آينده 

ها  ها و وزارتخانه ها و دستاوردهاي بخش است. در گام اول، اهداف، دعاهيت گام سهمشتمل بر  مرحله دوم
گيرد.  ها توادق صورت می ها و بخش وزارتخانه يها برنامه ريزو  ها سربرنامهبر شود. در گام دوم،  مرور می

براي سه سال آتی تعيين  موردتوادقهاي  ها و طرح اي برنامه هاي جاري و سرمايه در گام سوم، هاينه
 در مرحله چهارم،شود.  دار توادق می هاي اوهويت در مورد اهداف و برنامه در مرحله سوم،شود.  می
تفديلی  صورت بهچارچوب مخار   یطورکل بهشود و  ها تعيين می ها و بخش وزارتخانه  هاي هاينه قفس

 در مرحله بعد، گردد. ها توسط کابينه تعيين می سقف هاينه در مرحله پنج ،گردد.  مشخص می
، نيا ه هفت در مرحلکنند.  می ساهه سههاي  هاي مدوب کابينه اقدام به تخمين ها در داخل سقف وزارتخانه
شوند رياي بازنگري و به کابينه و مجلس ارائه می ها در نهاد برنامه تخمين
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 ...چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و  یها برنامه یمحتوا یلتحل 

 همفصل اول ـ مقد
با توجه به منابع موجود و در يك سررسيد زمانی معـين   ها آنو ترسي  اهداف و روش نيل به  ياير برنامه
در اختيـار و  اموري است که مستلام توجه جدي و عميق به وضـعيت موجـود، منـابع و امكانـات      ازجمله

نيل به اهـداف و آمـال    درراهمختلف  يها حكومتو  ها دوهتتيييرات آتی دارد. در همين راستا  ینيب شيپ
 بلندمـدت  يهـا  برنامه. دهد یمرا نشان  ها آنراه  ي نقشهکه  ندينما یم يیها ياير برنامهمملكتی اقدام به 

، بتوان ها آنبه  گام به گامراستاي عملكرد  تا در نديآ یمبه شمار آينده  يها ادقتوسعه ابااري براي ترسي  
ـ ا بـه روا  يادت،  19۵0در دهه  ياير برنامه . اين نوعادتي دست موردنظربه اهداف  ـ ترت ني کـه چـون    بي

ـ ر برنامـه در  بلندمـدت در ارائه يـك ادـق    يبند بودجهعملياتی و  ياير برنامه بـود هـذا    دچـار ضـعف   ياي
ـ ر برنامههمين جهت،  ز اباار ديگري استفاده نمايند و بهرا بر آن داشت تا ا نظران صاحب مبتنـی بـر    ياي

ـ   مـدت  انيم زير يك سال(،  مدت کوتاه يها دوره شكل گردت و بر اين مبنا در «طول زمان»  ۳ تـا  كي
 (1 .سال( تعريف شد ۵تا  ۳  بلندمدتو  سال(
 يهـا  طـرح بررسـی   باهـدف تداد شمسی با تشكيل شوراي اق 1۳16در ايران در سال  ياير برنامهدرآيند 

عضـو بـه رياسـت     10دوهت  متشـكل از   ئتيهبه  ها آنعملی براي اجراي  يها راهاقتدادي و پيشنهاد 
يك کميسيون دائمی با تدويب شوراي اقتداد مأمور تهيه برنامه  1۳16. در سال آغاز گرديد( ريوز نخست

 مسـئله  دربـاره اصـالح وضـع کشـاورزي و     یيشـنهادها يپشد که نتيجتاً منجر به تهيه  ساهه کشاورزي ٧
بـه   1۳2۳تـا سـال    ياير برنامه مسئلهاين موضوع مسكوت ماند و  1۳1٧مهاجرت شد. وهی پس از سال 

 ازجملهی دوباره تشكيل شد. اين بار وظايف شوراي عاهی اقتداد 1۳2۳دست دراموش سپرده شد. در سال 
نظـ  در   دوهتـی، ايجـاد   يها کارخانهامور ماهی و دنی تشويق و اداايش توهيدات، بررسی  تثبيت نرخ پول،

دعاهيـت   . شـوراي اقتدـاد دوم نيـا   بـه ايـن شـورا داده شـد     امور اقتدادي و تأمين حداقل زندگی مـردم 
بـا   1۳2۵در سال  ايراندوهت  .ديبرآ یخوب بهچشمگيري نداشت و نتوانست از عهده انجام وظايف محوهه 

 برنامـه »منعقد نمود. شرکت مذکور نيا گاارش خود را تحت عنوان قراردادي را  نودسن سنيمورشرکت 

از توان ماهی دوهت بـود و   به دوهت ايران ارائه کرد که وسعت برنامه مذکور خار « توسعه و عمران ايران
عاهی برنامه و نظـرات کارشناسـان ايرانـی در     ئتيه برنامه شرکت مذکور و با کمك هذا دوهت با توجه به

به مجلـس شـوراي    1۳2٧ ماه بهشتيارداليحه در  صورت بهتهيه کرد که  ساهه ٧برنامه  يك 1۳26سال 
ميليارد ريال تدويب  21معادل  يبااعتباربرنامه مذکور را  1۳2٧شد و مجلس نيا در بهمن سال  ملی ارائه

 (2 و 1  برنامه عمرانی به تدويب رسيد. شش مجموعاًتا پيش از پيروزي انقالب کرد. 
روزي انقالب و برپايی دوهت جديد اتفاقاتی چون تييير مديران و پيـدايش هشـت سـال جنـ      پس از پي
 10به مدت  عمالًباعش شد  که جمهوري اسالمی در دهه آغازين خود بود. يها دغدغه نيتر مه تحميلی 

 سال تدوين برنامه توسعه به دراموشی سپرده شود.

بـا تـالش و    1۳6٧گـی جمهـوري اسـالمی در سـال     نخستين برنامه توسعه اقتدادي، اجتماعی و درهن
بـه   ساهه پن کشور و تعامل مناسب مجلس شوراي اسالمی براي يك دوره  وبودجه برنامهپيگيري سازمان 
 نيا چهار برنامه ديگر تهيه و به تدويب مجلس شوراي اسالمی رسيد. ازآن پس ؛ وتدويب رسيد
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سـاهه از   در سـند انداز بيست چشـ   شده نييتعلـی و در جمهوري اسالمی ايران که دستيابی به اهداف م
ابـاار در جهـت    نيتر مه ، سند بودجه شوند یم يیجو یپکلـی و قـوانين برنامـه  يها استيسطريق آثار 

 .شود یمکلی نظام تلقی  يها استيستحقق اهداف برنامه و 

و  انـداز  چشـ  نـون سـند   و تناسب سند بودجـه بـا اسـناد درادسـتی کشـور هم      يیراستا ه بدون ترديد، 
 کلی ابالغی، شرط الزم براي نيل به اهـداف قـانونی خواهد بود يها استيس

در صورتی با مودقيت همراه خواهد بود که اهداف آن مبتنی بر نيازهاي جامعه باشد و  ياير برنامهوهيكن 
ـ درااشد. همننـين  وجود داشته ب ها آنبراي نيل به  جانبه همهملّی و  ي ارادهاز طرف ديگر عام و  ـ  ني  نيب

 .دينما یموجود منابع و امكانات براي پيمودن راه بسيار ضروري 
مسـتقي  و يـا    طـور  بـه  چراکـه زيربنايی و بنيـادين در هـر اقتدـادي سـالمت اسـت       يها بخش ازجمله

اخيـر و بـا تيييـر     يهـا  سال. طی گذارد یم ريتأثدعال اقتدادي  يها بخش ي هيکلغيرمستقي  بر دعاهيت 
 -سـرمايه  نيتـر  مهـ  بلكـه  –مهـ    ي هيسرمايك  عنوان بهگرش نسبت به آدمی و در نظر گردتن وي ن

دارايی مه  و ارزشمند در راسـتاي توسـعه توانمنـدي و     قل  كي عنوان بهاست که سالمتی  شده مشخص
ف مختلف با صر يها حكومتو  ها دوهتوجودي و ساختاري آدمی است. هذا طی ساهيان اخير  يها تيظرد

وقت، هاينه و نيروي انسانی به تبيين و تثبيـت جايگـاه آن در اقتدـاد کشـورها پرداختـه و اعتبـارات و       
ـ اهم. بـا علـ  بـر    دهند یمآن اختداص  به اين یتأمل قابل يها بودجه و جايگـاه سـالمت در رشـد و     تي
خش سالمت در بررسی وضعيت قوانين موجود ب باهدفاقتداد و انسانی کشورها، نوشتار حاضر  ي توسعه
. الزم به ذکر است که اين گاارش پردازد یمسنواتی کشور  يها بودجهتوسعه چهارم و پنج  و  يها برنامه

مسـتقي  و در ذيـل بخـش سـالمت      صـورت  بـه کـه   پـردازد  یمتنها به بررسی مواد و بندهايی از برنامه 
 .اند شده انيب

 هاي توسعه چهارم و پنج  در حيطه سالمت توصيف برنامه 
 هاي توسعه چهارم و پنج  اجراي برنامه هاي سالهاي سنواتی بخش سالمت در  بررسی بودجه 
 هاي توسعه چهارم و پنج  در حيطه سالمت تحليل برنامه 
 هاي توسعه چهارم و پنج  اجراي برنامه هاي سالهاي سنواتی بخش سالمت در  تحليل بودجه 
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 روش پژوهشـ  دومصل ف
 منظور به سالمت حوزه در وبودجه برنامه امر در مجرب خبرگان از متشكل راهبري هکميت تشكيل (اول داز

 (نظري چارچوب تأييد
 نظري( چارچوب تهيه و موضوع ادبيات بررسی (دوم داز

و  آن تحليـل  قانون برنامه توسعه و بودجه و بررسی شامل -قانونی و علمی متون تحليل و مرور (سوم داز
 (گاارش عملكرد برنامه وزيران يئتهمدوبات در اين حوزه مشتمل بر  شده هيته سياستی اسناد

 گاارش اوهيه( تدوين چهارم   داز

 بررسی و نقد جهت اعضا  حضور با متعدد مياگردهاي تشكيل و تخددی يها کارگروه تشكيل (پنج  داز

 (راهبري کميته به ارائه پيشنهاد و شده نيتدو اوهيه سند

 راهبري( کميته از تأييد اخذ و قبلی دازهاي نتاي  از منت  يینها گاارش تهيه (شش  داز
 

 چارچوب مفهومي و رویکرد
بـا   .دهـي   قـرار  مورداسـتفاده   يتـوان  یم را متنوعی اهگوهاي ، يرادارتوسعه  برنامه تحليل قدد که زمانی

 ديتأکو  دييتأورد عملياتی که در برنامه چهارم و پنج  توسعه م ياير بودجهرويكرد قانونی کشور مبنی بر 
 مدل مفهومی زير را براي بخش در نظر گردت. توان یماست  قرارگردته
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و تكـاهيف   وظـايف  بداني  آن بر اساس تا باشد شده مشخص محتواي بخش بايد سطح هر در اين مدل در
 مياان تطابق برنامه با بودجه را بسـنجي . بر اساس آن بتواني   تيدرنهادر سطح بعدي چيست و  سازمان

 مورد تحليل قرار گيرد. وبودجه برنامهاين مدل براي نيل به مقدود ابتدا بايد متن قوانين  در
در اين مطاهعه متن قوانين توسعه چهارم و پنج  و قوانين بودجه سنواتی متنـاظر  براي نيل به اين منظور 

بـر مـواد قـانونی برنامـه، اهـداف کـالن و        عـالوه  .انـد  قرارگردته یموردبررساسناد اصلی  عنوان به ها آن
توجـه بـه اهـداف تحقيـق و      بـا  گردـت.  قرار مـی  مورداستفادهها برنامه نيا براي تحليل برنامه  مشی خط
و با هحاظ مجموعه اسناد و مدارک در دسترس در ايـن مقاهـه از    يگذار استيسراي  در تحليل  يها وهيش

است. تحليل محتوا در اين تحقيـق از نـوع مضـمونی     شده استفادهك تحليل محتوا روش تطبيقی و تكني
در قاهـب ايـن    مـوردنظر هـاي   واحد تحليل، مضامين موجود در متن قانون است و معـرف  درواقعاست و 

کليـه   بار كيشوند. بدين منظور  ها به کار گردته می مضامين جستجو و در راستاي تطبيق و تحليل برنامه
اند و پس از پايان کار و تطبيـق بـا سـاير     برداري شده ها مطاهعه، پيشخوانی و ديش ربوط به برنامهمتون م

 يا واژهبـا   عمـالً ايـن شـيوه    در اند. شده یدوباره خواناسناد موجود جهت اداايش اعتبار و پايانی تحقيق، 
 متييـر  .رديـ گ یمـ  برداري قـرار  پيشخوانی و ديش یموردبررسو کل متن  رديگ ینمخاص جستجو صورت 

مسـتقي  بـر    طـور  بـه بود و تمامی احكامی که  سالمت بهدر اين تحقيق قوانين مربوط  یموردبررساصلی 
 و تحليل قرار گردت. یموردبررسبود  رگذاريتأثمقوهه سالمت 
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 يافته های پژوهشـ  سومفصل 
  

 توسعه در بخش سالمت توصيف برنامه چهارم
 یاسـالم به تدويب مجلس شوراي  ماده 161 ددل و 1۵در ( 1۳8۴-1۳88قانون برنامه چهارم توسعه  

و پس از  ساهه ستيبانداز  چش  ويژگی برنامه چهارم توسعه تهيه و تدويب آن در چارچوب سند (۳ . ديرس
انـداز،   معظـ  انقـالب اسـالمی اسـت. در چـارچوب چشـ        هاي کلی برنامـه توسـط رهبـر    ابالغ سياست

شـوند. در ايـن    گيـري مـی   سـازي جهـت   اجتماعی در راستاي آينـده  اي دردي وه ها و حرکت رياي برنامه
 .است صورت يك کليت مطرح محيطی به قلمروهاي اقتدادي، اجتماعی، درهنگی و زيست چارچوب، تمام
در تلفيق و هماهنگی برنامه با  سعی پيشين، هاي رياي برنامه چهارم توسعه، متفاوت از برنامه نظام برنامه
تهيه اسناد  یدرا بخشهاي  هر بخش اسناد بخشی و براي موضوع همننين براي( 2 هيانه داشت.بودجه سا

ضـمن   براي هر استان تهيه سند توسعه استان در دستور کار قرار گردت. در اين اسـناد  و یدرا بخشويژه 
هبردهـا،  اهـداف کلـی، را   اصلی، اهداف کمـی،  يها يريگ جهتها،  ، محدوديت ها، امكانات تشريح قابليت

وه بر اين قرار  شد. عال ینيب شيپبه اهداف هر سند  براي رسيدن ازيموردنهاي  هاي اجرايی و اقدام سياست
تنظـي    شد، برنامه عملياتی تهيه و هاي مختلف اجرايی تلقی می که تكليف دستگاه هايی بود تا براي اقدام

 .شود ه، عملياتیهاي ساهيان شود تا بر پايه آن احكام برنامه در قاهب بودجه
مـاده بـه موضـوع سـالمت      11ارتقا  سالمت و بهبـود کيفيـت زنـدگی بـا      نام باددل هفت  اين قانون 

 انـداز  در چشـ  اهداف مدرح  در جهتچهارم توسعه بخش بهداشت و درمان  برنامه .(۳اختداص داشت. 
دوين گرديد. اهداف کالن اين برنامه که اقتداد دانايی محور بود، ت تيمأمورساهه کشور و با توجه به  20

برنامه ارتقا  وضعيت سالمت، اداايش پاسخگويی نظام ارائه خدمات سالمت به نيازهاي غيرپاشكی مردم 
يـك ارزش محـوري در    عنـوان  بهماهی سالمت بود. عداهت  نيتأم درو همننين بهبود مشارکت عادالنه 

ه برنامه چهارم توسعه حاکی از آن است کـه  نگاهی اجماهی باغلب احكام مدوب مدنظر قرارگردته است. 
 آمـوزش  وقانون برنامه چهارم تكاهيف مربوط به بخش سـالمت را بـا اوهويـت وزارت بهداشـت درمـان      

اجمـاهی بـه کليـات آن     طور بهقسمت  نيا درها مطرح ساخته است که  ساير بخش يهمكار باپاشكی و 
هاي اجرايی مواد قانونی برنامه توسعه چهارم بـه   جنبهواگذاري برخی از . الزم به ذکر است شود یماشاره 

مشترک بودن حوزه دعاهيت وزارت بهداشت در خدوص اجراي برخی و نيا  اجتماعی ينتأم ووزارت رداه 
، وزارت زيسـت  يطمحـ اجرايی ديگر چـون   يها دستگاهها و  از مواد قانونی برنامه چهارم توسعه با سازمان

ها، موسسه اسـتاندارد، سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر، وزارت راه        سازمان زندان رداه، راهنمايی و رانندگی،
، متـوهی بـودن   يازموردنهاي  و همننين محدوديت در هماهنگی ...و  ها يبخشدارها و  ترابري، شهرداري

نكات اين برنامه  ازجمله و همكار بودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پاشكی ها سازمانبرخی از اين 
 (۴مت بود. بخش سال در
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بـه   منابع در بخش سـالمت  نيتأممشارکت عادالنه مردم در اين قانون براي اوهين بار بحش  90ماده در 
ارتقاي عداهت توزيعی در دسترسـی عادالنـه مـردم بـه خـدمات       منظور به ميان آمد در اين ماده مقرر شد

هـاي بهداشـتی و    پذير از هاينـه  آسيبدرآمد و  بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سه  خانوارهاي ک 
شاخص مشارکت »توزيع منابع و امكانات بهداشتی و درمانی بايد به نحوي صورت گيرد که  ها، آندرمانی 

هـاي سـالمت حـداکثر از سـی      %( ارتقا يابد و سه  مردم از هاينه90به نود درصد  « عادالنه ماهی مردم
سـالمت بـه يـك     تحمل رقابليغهاي  پذير از هاينه ي آسيب%( اداايش نيابد و مياان خانوارها۳0درصد  
 (۵ %( کاهش يابد.1درصد  
ارتقاي مستمر کيفيت خدمات سالمت و تعاهی عملكرد خدمات باهينی، ادـاايش   بحشاين قانون  88ماده 
نحوه براي تييير  يیها وهيشرا مطرح کرد و  وري و استفاده بهينه از امكانات بهداشتی و درمانی کشور بهره
و يا شرکتی و تفويض اختيارات مديريت، جذب  يیامنا ئتيه صورت به، ازجملهدوهتی   يها مارستانيباداره 
 در نمـود.  ( مشـخص هاي مدوب در چارچوب تعرده ها آنماهی به  - يوادارکارگيري نيروي انسانی  و به

متی را مور توجه قرار داده  سال قانون برنامه چهارم توسعه ابعاد مختلف مخاطرات 8۵و  8۴اين راستا مواد 
 .کرده است ارائه ها آنهايی را براي کنترل و کاهش  و سياست

وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش  که نوعی ادامه برنامه سوم توسعه بود اين قانون  89ماده همننين در 
مـودن آن  دسترسی عادالنه مردم به خدمات بهداشتی، درمـانی و منطقـی ن   منظور به، شد پاشكی مكلف

حداقل استاندارد خدمات بهداشتی، درمـانی کشـور را    ارائهمتناسب با نيازها در نقاط مختلف کشور، نظام 
اين برنامه بحش درمان رايگان مددومان حوادث تراديكی  در .بندي خدمات طراحی نمايد مبتنی بر سطح
 (۳قرار گردت.  موردتوجهطرح و  92نيا در ماده 

ايران براي اوهين بار  خدمات بهداشتی و درمانی و وضعيت اهمللی ال تييير شرايط بينبه دنبدر اين برنامه 
ايـران    می اسال جمهوري که در پايان برنامه چهارم توسعه،  مطرح و مقرر شد در بازارهاي جهانی حضور 

دات اين حاصل از صادرات خدمات و توهي مت و پاشكی منطقه تبديل شود و ارز به مرکا ردع نيازهاي سال
 (۵ .کند درصد مدارف ارزي آن را تأمين ۳0بخش 

، تدوين گردد.اين سند سند ملّی توسعه بخشمقرر گرديد  قانون برنامه چهارم توسعه 1۵۵ماده بر اساس 
هـاي   گيـري  و مسائل اساسی، جهت ها تيمحدود، امكانات، ها تيقابلسندي راهبردي است که با توجه به 

دضـايی و   يهـا  اسـت يسمحـوري و   يهـا  تيدعاهمدت،  ی بلندمدت و ميانکمی و کيف يها هدفاصلی، 
 نمايد. دار توسعه بخش را تبيين می اوهويت يها تيدعاهمه  محوري و  يها اقداماي و همننين  منطقه

اند، برنامـه اجرايـی و عمليـاتی خـود را در      هاي اجرايی ملّی کشور موظف کليه دستگاهبر اساس اين ماده 
رياي کشور تهيه و  لّی توسعه در چارچوب ضوابط دوق با هماهنگی سازمان مديريت و برنامهقاهب اسناد م

ها بر اساس اسناد دوق  به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی اين دستگاه رانيوز ئتيهپس از تدويب در 
 يهـا  هـدف و عمليـاتی کـه، در جهـت تحقـق      هـا  اقـدام اسـت   شـده  حيتدردر اين ماده شود. تنظي  می

يابند، در اليحه بودجـه   ( ضرورت اجرا مییدرا بخش، استانی و ويژه  یبخش توسعهدر اسناد  شده ینيب شيپ
 رسد. ساالنه کل کشور در  و به تدويب مجلس شوراي اسالمی می
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 11۵000بستري به  يها تختتعداد در اين برنامه توسعه مراکا بهداشتی درمانی را شاهد بودي  و  هرچند
مربوط به عـداهت   يها شاخص( اما در تحقق ۳۳رسيد   واحد 1٧٧۵0بهداشت به  يها خانهد تخت و تعدا

هاي سالمت بين  ، سه  خانوار از هاينه1۳8٧در سال  که ينحو بهدر سالمت توديق چندانی مشاهده نشد 
 (6است  % بوده ۵2-60 نيبهاي درمانی  % و در هاينه۵۳-۴٧

 از عداهت در بخش سالمت بود. يها استيس ريتأثنامه تا حدي تحت از حيش تطابق با اسناد جهانی اين بر
 (٧  حيش جامعيت اين برنامه در بخش سالمت از جامعيت بيشتري برخوردار بود.

 

 بررسي برنامه بخش بهداشت و درمان در برنامه چهارم توسعه
 

 (36ابالغی )سیاست كلی 
تـالش   وي مقام معظ  رهبري چنين آمده است:سياست کلی برنامه چهارم توسعه ابالغی از س 12 دربند

هايى از قبيـل آمـوزش،    هاى برابر و ارتقا  سطح شاخص تحقق عداهت اجتماعى و ايجاد درصت در جهت
 .سالمت، تأمين غذا، اداايش درآمد سرانه و مبارزه با دساد

 ساير بندهاي اين سياست به بخش سالمت ارتباط موضوعی مستقي  ندارند.
 

 (:3برنامه )سالمت در بخش  اتخاذشده راهبردهای

 ارزشيابی و يگذار استيسمديريت،  يكپارچگی و هماهنگی در 

 ارتقاي امنيت غذا و تيذيه 

 تقويت نظام پايش، نظارت و ارزشيابی 

 پيشگيري از عوامل خطرساز سالمت 

 درآمد ک خانوارهاي  هيسو تيذسبد مطلوب غذايی و ردع  نيتأم 
 سالمت يا منطقه درا و يا منطقه اداايش سه  کشور در تجارت 

 تبديل جمهوري اسالمی ايران به مرکا ردع نيازهاي سالمت و پاشكی منطقه 

 ارتقاي مستمر کيفيت خدمات سالمت و تعاهی عملكرد خدمات باهينی 

 وري و استفاده بهينه از امكانات بهداشتی و درمانی کشور اداايش بهره 
  يبند سطحبر  ديتأکخدمات با  ارائهساماندهی نظام 
  هاي بهداشتی و درمانی پذير از هاينه درآمد و آسيب کاهش سه  خانوارهاي ک 

 تقويت و توسعه نظام بيمه خدمات درمانی 

 يی کشورتنظي  بازار دارو 

 هاي بخش سالمت مشارکت عادالنه مردم در تأمين هاينه 
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 (3برنامه )تكالیف مصرح در 
 تشكيل شوراي عاهی سالمت و امنيت غذايی 
 اي جامعه. ارتقاي درهن  و سواد تيذيه منظور بههاي آموزشی الزم  تهيه و اجراي برنامه 
  سالمتی تهديدکنندهاليحه حفظ و ارتقاي سالمت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات 
  پاشكی پيش بيمارستانی و بيمارستانی کشور هاي دوريتساماندهی و تكميل شبكه 
  تا پايان برنامه چهارم.۵0  درصد پنجاهبه مياان  لونق حملناشی از حوادث  ومير مرگکاهش )% 
  محدـوالت   ،خـاک  ،آب ،هاي هوا آالينده ،سالمتی در محيط کار تهديدکنندهکاهش مخاطرات

 کشاورزي و دامی
  جبرانـی و چگـونگی مدـرف     جـرائ  تعريف مداديق، مياان و نحوه تعيين و وصول عوارض و

 منابع حاصله
  ي و اجتماعی اعتياددرد هاي زيانکاهش خطرات و 
 پيشگيري و درمان بيماري ايدز 
 هاي روانی کاهش بار بيماري 
  ردع نيازهاي سـالمت  حضور مؤثر در بازارهاي جهانی و تبديل جمهوري اسالمی ايران به مرکا

 و پاشكی منطقه
 ها، عرضه و بازاريابی خدمات سالمت و آموزش پاشكی و توهيدات، تجهيـاات و   معردی توانايی

 هاي پاشكی و دارويی دهدرآور
  مدارف ارزي ۳0ارز حاصل از صادرات خدمات و توهيدات مابور معادل سی درصد  تحديل )%

 بخش بهداشت و درمان
  بنـدي   بهبود کيفيت خدمات و اصالح رتبه هاي شاخصتدوين، نظارت و ارزشيابی استانداردها و

 ، بر اساس اهگوي ارتقاي عملكرد باهينیها بيمارستان
 نمودن واحدهاي بهداشتی، درمانی مدار مشتري 
   اصالح نظام حسابداري، پرداخت مبتنی بـر   ازجملهاصالح درايندها و ساختار مديريت اقتدادي

 رياي عملياتی( عملكرد، بودجه
  و يا شرکتی و امنايی هيئت صورت بههاي علوم پاشكی،  پيشنهادي دانشگاه هاي بيمارستاناداره 
 ،در  ها بيمارستانماهی به  - واداريکارگيري نيروي انسانی  جذب و به تفويض اختيارات مديريت

 هاي مدوب چارچوب تعرده
  اعتبـاري و   هاي شاخصآموزشی و غير آموزشی و اعمال  هاي تخت ازنظر، ها بيمارستانتفكيك

 نيروي انسانی بر اساس آن
 طراحی و استقرار نظام جامع اطالعات سالمت شهروندان ايرانی 
 بندي خدمات حداقل استاندارد خدمات بهداشتی، درمانی کشور مبتنی بر سطح ارائهم طراحی نظا 
  90به نود درصد  « شاخص مشارکت عادالنه ماهی مردم»ارتقا)% 
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 ۳0سی درصد   بههاي سالمت  سه  مردم از هاينه کاهش)% 
 1سالمت به يك درصد   تحمل غيرقابلهاي  پذير از هاينه کاهش مياان خانوارهاي آسيب)% 
  صـرداً بـا رعايـت     غيرتجاريبيمه تجاري و  هاي شرکت توسطارائه خدمات بيمه پايه و مكمل

 قوانين و مقررات شوراي عاهی بيمه خدمات درمانی
 تمهيدات الزم، جهت استقرار بيمه سالمت با محوريت پاشك خانواده و نظام ارجاع 
 معادل مناطق شهري خدمات بيمه پايه درمانی روستاييان عشايري، يتعريف و اجرا 
 کليه اتباع خـارجی مقـي  کشـور بـراي پوشـش حـوادث و        جهت نامه به دارا بودن بيمه تكليف

 هاي احتماهی در مدت اقامت در ايران بيماري
 هاي سنواتی در طول برنامه چهـارم بـر اسـاس     هاي خدمات درمانی در بودجه تأمين اعتبار بيمه

 سرانه واقعی
  حوادث و سوانح رانندگی مددومينشرط درمان دوري و بدون قيد و 
  ها. عرضه دارو خار  از داروخانهممنوعيت 
 دارو توهيدکنندههاي  کنترل کيفيت کارخانه 
 .پوشش کامل  صد درصد( جمعيتی، از بيمه همگانی پايه خدمات درمانی 
 مراکا توهيـد و   يهکلاز طرف  رعايت ضوابط بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پاشكی

 وزيع مواد خوراکی، آشاميدنی، آرايشی و بهداشتیت
 

 (8توسعه )كمی برنامه چهارم  یها شاخصاهداف كمی و 
 باشد %٧.۵ اانيبه مسه  بهداشت و درمان از توهيد ناخاهص داخلی  .1
بيمه تجاري  يها شرکتبيمه شخص ثاهش، سرنشين و مازاد توسط  % حق10اختداص  .2

 داشت، درمان و آموزش پاشكیوزارت به یاختداص يدرآمدها حساب به
در  یواقعساس سرانه ا سنواتی بر يها بودجهخدمات درمانی در  يها مهيب% اعتبار 100 نيتأم .۳

 طول برنامه
 در انتهاي برنامه چهارم توسعه 90/0 به 8۳/0منابع ماهی از  نيتأمشاخص مشارکت عادالنه  .۴

 برسد
سالمتی  يها نهيهااز کل  (OOP) انوارخسه  پرداختی از جيب  در انتهاي برنامه چهارم توسعه .۵

 % شود۳0
 ۵/۳از  در انتهاي برنامه چهارم توسعهسالمتی  سوز خانمان يها نهيهامواجه با  يخانوارها صددر .6

 درصد برسد 1به 
بهداشتی و درمانی رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهك پائين  % خدمات100تضمين  .٧

 ها ارانهيرآمد منابع درآمدي از طريق جابجايی و تخديص کا
 و عشاير معادل مناطق شهري % روستاييان100بيمه پايه درمانی براي  نيتأم .8
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 ها مطبکلينيك و مت در بخش سرپايی و بستري و پاراخدمات سال کننده ارائه % مؤسسات100 .9
 گردند يبند رتبهو  یاعتباربخش

در شمول زارت بهداشت توسط و دشدهييتأ یوتوان بخش درمانی ،بهداشتی يها مراقبت% 100 .10
 رنديقرار گسالمت تا پايان برنامه  يا هيپا يا مهيبخدمات 

در صورت رعايت سطوح ارجاع در مراجعين  دهندگان ارائه% تعرده خدمات به 100پرداخت  .11
 بستري سرپايی و

در صورت عدم رعايت سطوح  دهندگان ارائه% تعرده کامل خدمات تخددی به ۵0پرداخت  .12
 ارجاع

تا پايان برنامه چهارم توسعه  بيمه درمان بستري دراگير پوششبراي  ازيموردنع مناب 100% .1۳
 گردد نيتأم

 گردد نيتأم توسط دوهت ريپذ بيآسحق سرانه بيمه درمان اقشار % 100 .1۴
 % مردم از بيمه سرپايی برخوردار باشند.100 .1۵

 %۵0به مياان  %26از  اداايش سه  بيمه در گردش ماهی نظام سالمت .16
 پايه گر مهيب يها سازمان لهيوس بهناشی از سوختگی  يها تيمعلوه ترمي  %100پوشش  .1٧
خدمات ارائه مراکا  % موارد در100در  حوادث ينمددومدرمان دوري و بدون قيد و شرط  .18

 بهداشتی و درمانی

برگردته از بار  يها تياوهو بر اساس شده تيريمد يها مراقبتدستوراهعمل  100تدوين  .19
 بستري يها يماريب

 ها يماريبطبابت باهينی ويژه پاشكان عمومی بر اساس بار  دستوراهعمل ۵0دوين و اجراي ت .20

همان  يها يماريبطبابت باهينی ويژه هر تخدص بر اساس بار  دستوراهعمل 20تدوين و اجراي  .21
 رشته تخددی

سال  % نسبت به80دستوراهعمل به مياان  در هر شده تيريمد يها مراقبتدستوراهعمل اجراي  .22
 ل برنامهاو

 ها شاخص% کل ۵0تا کيفی در نظام ارزشيابی موجود بيمارستانی  يها شاخصساهيانه  % رشد10 .2۳
 تا پايان برنامه

بر اساس ارزيابی هاينه اثربخشی  ها مهيبتدوين بسته خدمات پايه و مكمل  درصد 100 .2۴
 مداخالت

 خدماتارائه يفيت ک يها شاخصبر اساس  ها مارستاني% ب100هاي باهينی در استاندارداعمال  .2۵
 عملكردمستمر کيفيت ارتقاي  بر اساس ها مارستاني% ب100 يبند رتبه .26
 پايان برنامه تا ها مارستانيب% 100در بيماران  پرونده اهكترونيك يانداز راه .2٧
 %۵کمتر از  به (unmet need) برآورده نشده زوجين يازهاينکاهش مياان  .28
 %6۵به مدرن تنظي  خانواده  يها روشاداايش پوشش  .29
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 تا پايان برنامهنسبت به سال اول  ونقل حملناشی از حوادث  ريوم مرگ% ۵0کاهش  .۳0
 يها راهو  ها جاده ايخ حادثه، از طريق شناسايی نقاط و محورهاي ونقل حملحوادث بروز کاهش  .۳1

 % تا پايان برنامه چهارم۵0مياان  مذکور بهمواصالتی و کاهش نقاط 
 اعمال استانداردهاي مهندسی انسانی و ايمنی الزم و ريايمنی وسايط نقليه موتو اداايش .۳2

 ونقل حملناشی از حوادث  ريوم مرگ% ۵0کاهش  منظور به
 آب آشاميدنی ساه  % جمعيت شهري به100 دسترسی .۳۳
 آب آشاميدنی ساه  بهروستايی % جمعيت 90 دسترسی .۳۴
 %۴0شهري به مياان ب جمعيت تحت پوشش شبكه داضال اداايش .۳۵
 بارگ يشهرهادر گی هوا کاهش مياان آهود .۳6
هوا، آب، خاک،  يها ندهي، آالیوزندگ سالمتی در محيط کار دکنندهيکاهش مخاطرات تهد .۳٧

 % سال اول برنامه10 اانيمحدوالت کشاورزي و دامی به م
به تا پايان برنامه  (INDOOR POLUTION)ي داخلی ها طيمحی آهودگکاهش مياان  .۳8

 % درصد تا پايان برنامه10 اانيم
 درصد خانوارهاي روستايی به تواهت بهداشتی 8٧ی دسترس .۳9
% عوامل ۴0% عوامل شيميايی 2۵: ارگونوميكی آور انيزکه حداقل يكی از عوامل  يیها کارگاه .۴0

 اند نموده% را کنترل 8۵ديايكی 
 %۵6تحت پوشش خدمات بهداشتی به  يها کارگاهاداايش  .۴1
شهري معيارهاي بهداشتی و بهسازي: اداايش مراکا تهيه و توزيع و دروش مواد غذايی داراي  .۴2

 %82روستايی % 91

 درصد سال اول برنامه 10 اانيبه ممجاز  يها یاداودن رمجازيغکاهش مياان  .۴۳
 % سال اول برنامه90 اانيبه م رمجازيغ يها یاداودنکاهش مياان  .۴۴
 سموم کشاورزي در محدوالت کشاورزي نسبت به سال اول ماندهيدر باق % کاهش20 .۴۵
 % نسبت به سال اول برنامه10به باقيمانده سموم به مياان  ینيرزميز يها آب کاهش آهودگی .۴6
% نسبت 20 اانيبه مدام و طيور  يها در دراوردهو داروها  ها هورمون رمجازيغکاهش باقيمانده  .۴٧

 به سال اول برنامه
 ها مارستانيب% 9۵و ددع بهداشتی زباهه در  مبدأ، تفكيك در يآور جمع .۴8

به بيش از  کنند یمو ددع  يآور جمعکه زباهه را بروش بهداشتی  روستايیاداايش خانوارهاي  .۴9
٧0% 

 ها مارستانيب% 90و ددع بهداشتی داضالب بيمارستانی در  يآور جمع .۵0

 پاشكی خانواده در کل کشور تا پايان برنامه يواحدهااجراي نظام ارجاع مبتنی بر تشكيل  .۵1
تا پايان برنامه با  ها تيمأمور %80کاهش زمان رسيدن به صحنه دوريت و حادثه در  .۵2

 يها جادهدقيقه در  1۵دقيقه در شهرهاي کوچك،  8دقيقه در شهرهاي بارگ، 10استانداردهاي 
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خدمت  دهنده ارائهمرکا  نيتر مناسبدرعی جهت اعاام به  يها جادهدقيقه در  20اصلی و 
 باهينی بيمار يازهاينبستري با توجه به اوهويت 

 بهداشتی درمانی ناشی از بازنشستگی يبال تدد يها % پست100تكميل  .۵۳

 بيمارستانی يها اورژانس (تجهياات ،یديايك انسانی،% منابع  ۵0 ياستانداردساز .۵۴

 خيريهتعاونی و دوهتی، خدوصی، سرپايی  یبخش توانخدمات بهداشتی درمانی و  %100توزيع  .۵۵
 لوم پاشكیع يها دانشكدهو  ها دانشگاهدر کل کشور توسط  يبند سطحمطابق طرح 

در  شده ینيب شيپ% دضاي ديايكی ۵0و  کارکنان %100و تجهياات و  ها تخت %80استقرار  .۵6
تا پايان برنامه چهارم  يبند سطحطرح  بخش بستري هر شهرستان بر اساس استانداردهاي

 توسعه

 کشور يها يماريببار  % کل1۵ اانيبه م يرعمديغناشی از حوادث عمدي و  Daly’s کاهش .۵٧

 سيگار، مواد مخدر،  دار تياوهوعامل خطر  6و بيماري  10در  ها يماريب از بار %10کاهش  .۵8
 (آهوده هواي ، مدرف ک  ميوه و سباي،یتحرک ک  چاقی،

 پايه % سال۵ اانيبه مسنی مختلف  يها گروهکاهش مدرف سيگار در  .۵9

 سال پايه %۵0 اانيبه مبه ورزش  ادتهي اختداص زمان نيانگيماداايش  .60

% نسبت به 80پاشكی تا  يها تيدوروهين ويايت پاشك اورژانس بيمارستانی در کاهش زمان ا .61
 سال اول برنامه

 غير تراديكی منجر به بستري و حوادث% بروز سوانح ٧0کاهش  .62

 %۳0مياان غير تراديكی به  از حوادثناشی  ريوم مرگکاهش  .6۳

سال به  ٧0ر از کمت در ادرادايسكميك قلبی  يها يماريبمرگ ناشی از  در نسبت % کاهش۳0 .6۴
 سال يا باالتر ٧0تعداد موارد مرگ ناشی از همين بيماري در 

 در هاارمواهيد زنده 1۵کاهش مياان مرگ نوزادان به زير  .6۵

 در هاار مواهيد زنده 10ماه به کمتر از  ۵9 تا كيکاهش مرگ کودکان  .66

 در صد هاار توهد زنده 20کاهش مياان مرگ مادران به حدود  .6٧

 % سال پايه10 اانيبه ميع دوره ساهمندي کاهش اختالالت شا .68

 برسد تيهاار جمعدر صد  6 اانيبه مبا شيوع باال  يها استانمياان خودکشی در  .69

 روانی و ردتاري يها يماريبناشی از بار  DALYاز درصد  ۵کاهش  .٧0

 % عود مجدد بيماري روانی شديد10کاهش  .٧1

 تراخ  بيماري سرخك، کااز نوزادي، ۳حذف  دييتأ .٧2

 %10 اانيبه مبروز هر يك  و کاهشموجود واگير  يها برنامه نگهدارندِت حفظ خدما .٧۳

 %100 اانيبه م خدمات مشاورهايدز به ابتال به  درخطردسترسی ادراد  .٧۴

 درصد 10درصد به  18کاهش عفونت بيمارستانی از  .٧۵

 %80 اانيبه م يديروئيپوتيهذهنی ناشی از  یماندگ عقبکاهش  .٧6
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 8۳ % سال20 اانيبه مساهه  12، ۳،6در کودکان  DMFTکاهش مياان  .٧٧

 %۵به کمتر از  یربهداشتيغ يها مانيزاکاهش درصد  .٧8

 %۵0 اانيبه م يآموز دانشاداايش جمعيت تحت پوشش مراقبت  .٧9

% از اين ۵0ناشی از دقر و بحران و مداخله در  هيسو تيذ مبتالبه% خانوارهاي 100شناسايی  .80
 خانوارها

 دهك اول تا سوم درآمدي جمعيت واقع در سه هيسو تيذ % کاهش10 .81

 يها گروهدر  Dو  A يها نيتاميو کلسي ، دقر آهن، کمبود روي، یخون ک کاهش مياان شيوع  .82
به مياان شيرده(  زنان باردار، زنان زنان سنين باروري، نوجوانان سال، ۵کودکان زير   ريپذ بيآس
 % وضع موجود10

 %8به کمتر از  سال ۵کودکان زير  یوزن ک کاهش  .8۳

 %12به کمتر از  سال ۵کودکان زير  يا هيتيذ يقد کوتاه کاهش .8۴

ميكروگرم در سی هيتر  10-20ساهه کشور در طيف  8-10حفظ ميانه يد ادرار دانش آموزان  .8۵
 ميكروگرم در دسی هيتر باشد. 10يد ادرار باالتر از  يها نمونه% ۵0بيش از  که ينحو به

( ...هوهه و هله گازدار، نوشابه ،روغن ،رشك مدرف نمك،غذايی  کاهش مياان عادات نامناسب  .86
 % سال پايه10 اانيبه م

 گرم ۳6گرم به  ۴0از روزانه چربی  کاهش متوسط سرانه مدرف .8٧

 % تيذيه رايگان و بوده مدارس در کشور100کنترل کيفيت بهداشتی  .88

علوم پاشكی در راستاي  يها دانشگاهعملياتی ساالنه توسط  % برنامه100طراحی علمی  .89
 ملی ستاد وزارت بهداشت يها استيسو  ها برنامه

عملياتی  يها برنامهبا توجه به ارزشيابی عملكرد  ها دانشگاهنظارت بر نحوه توزيع اعتبارات  .90
 ايشان

برنامه  يها استيباسکشور  يها دانشگاه ماهی يها و صورت% بودجه 100 دييتأتطبيق و  .91
 (کشور يها دانشگاهمعامالتی  ماهی نامه نييآ ۴ ماده  کشوري توسط مدير ملی برنامه

 يريکارگ بهکشور براي توهيد و  يها شهرستانو مديران  % کارکنان9۵ ديجيتاهیدسترسی  .92
 بخش سالمت يها داده

 ي بهداشتها خانه% 90ديجيتاهی کردن پرونده خانوار و زي  سالمت در  .9۳

 اقتدادمحور ياير برنامهاز نظام  ي مختلفها بخشکالن کشور در  گذاران استيستييير نگرش  .9۴
 %10 اانيبه م محور سالمت ياير برنامه نظام به

جامع آموزش سالمت همگانی در کشور به  يها برنامهتحت پوشش  تيدرصد جمعاداايش  .9۵
 % در پايان برنامه80مياان بيش از 

 سال پايه %10 اانيبه م مراقبتی اداايش جمعيت تحت پوشش برنامه جامع خود .96

 در پايان برنامه 2000در آغاز برنامه به  100از  Branded generic بانامتوهيد داروهاي  .9٧
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 به صفر درصد ازيموردنقل  داروهاي  %۴0سه  دوهت از واردات از  .98

 قل   ۳0قل  به  2دنی پينيده از  بادانشتوهيد داروهاي  .99

 واحد( 1 در هر استان  ۳0داروي بيماران خاص از صفر به  کننده عيتوز 100
 9000به  ٧200سی بهتر مردم از تعداد داروخانه جهت دستر 101
 درصد ۳۵به حداکثر  درصد 100از اصالح تعرده واردات دارو  102
 قل  1100قل  به  9۳٧توهيد دارو در کشور از  10۳
 قل  براي هر شرکت توهيدي 2توهيد داروهاي تحت هيسانس از صفر قل  به حداقل  10۴
 قل  200قل  به  110در داخل کشور از  مؤثرهو غير  مؤثرهتوهيد مواد اوهيه دارويی  10۵
 قل  100( ساالنه PMQCانجام کنترل داروها پس از عرضه   106

 2/۳به  6/۳ميانگين قل  دارو در هر نسخه از  10٧

 %۴0% به 8/۴8ميانگين تجويا داروهاي تاريقی در هر نسخه از  108

 %۴6% به ۵۳نسخه  در هربيوتيك  ميانگين تجويا داروهاي آنتی 109

 %16% به 20ر هر نسخه از ميانگين داروهاي کورتيكواستروئيد د 110

در آرايشی و بهداشتی توهيدي  هاي کنترل کيفيت محدوالت غذايی % آزمايشگاه100تجهيا  111
 موردنظر سطح

 هاي توهيد مواد غذايی، آرايشی و بهداشتی % کارخانه۵0در  HACCPاستقرار سيست   112

 انیبهداشتی درم و خدماتعلوم پاشكی  يها دانشگاه% امور اجرايی به 100تفويض  11۳

امور نظارت بر واحدهاي توهيد، توزيع و نگهداري مواد غذايی، آرايشی و بهداشتی  %۵0واگذاري  11۴
 به بخش غيردوهتی

 هاي توهيد آرد ها در کارخانه آرد مدردی خبازي %۵0سازي   غنی 11۵

 استاندارد حد اتخوراکی  يها روغن% 100کاهش اسيد چرب ترانس  116

 1به  ۵/۳مرشكن سالمتی از ک يها نهيهادرصد خانوارهاي مواجه با  11٧

 %۳% به 8غيرخوراکی خانوار از  يها نهيهاسالمتی در  يها نهيهاسه   118

 %۳0سالمتی به  يها نهيهاخانوار از کل  يها پرداختسه   119

ارز مدردی بخش سالمت به مياان  کل بهسه  ارز حاصل از صدور خدمات و کاالهاي پاشكی  120
۳0% 

 %90 مياان پاسخگويی به انتظارات مردم تا 121

 %90درمانی تا  –درصد رضايتمندي مردم از خدمات واحدهاي بهداشتی  122

 آموختگان در بازار کار درصدي مياان جذب دانش 100اداايش  12۳

 ۳/10به  06/9از  یعلم ئتيه نسبت دانشجو به عضو 12۵

 (تا حد سه درصد  GNPآموزش عاهی از   بودجه اداايش سه  126

 نفر 112۴2به  10۴92از ها  شده در دانشگاه جذب یعلم ئتيه تعداد اعضاي 12٧
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 20به  1٧از  يا رشته نيب هاي جديد تعداد رشتهاداايش  128

 دانشجويان کل به 10به  ۴/9سه  دانشجويان تحديالت تكميلی از  نسبت 129

 ۳۵به  18در گروه علوم پاشكی از  جادشدهياهاي علمی  قطبتعداد  1۳0

 200به  100در گروه علوم پاشكی از  شدهجادياهاي علمی  انجمنتعداد  1۳1

 سال در 1۴00از شاغل و جوياي کار  آموختگان هاي بازآموزي و نوآموزي براي دانش تعداد دوره 1۳2
 1۳88 سال در ۳000به  1۳82

 %12% به 11از  یعلم ئتيه کل بهعلمی دانشيار به باال  اعضاي هيئت نسبت 1۳۴

 %60% به ۴0کشور از  يها انشگاهداداايش پوشش سرانه خوابگاهی  1۳۵

 % برسد6پيشردته از کل صادرات غيرنفتی به  يدناورنسبت صادرات کاالهاي  1۳6

 درصدي اعتبارات پژوهشی به توهيد ناخاهص داخلی ۳اداايش  1۳٧

 نفر 2000اداايش تعداد دانشمندان و کارکنان در تحقيق و توسعه  به ازاي هر ميليون نفر( به  1۳8

 جواز علمی ۴ز امتياز علمی  به ازاي هر ميليون نفر( به اداايش تعداد ثبت جوا 1۳9

معتبر  يها تيساپژوهشی ايندکس شده در  -در مجالت علمی شده چاپ مقاالت تعداداداايش  1۴0
 مقاهه 1۳000به  (ISI) یاهملل نيب

 مرکا 1۵2اداايش تعداد مراکا تحقيقاتی  دوهتی، خدوصی( به  1۴1

 واحد 1۴00دوهتی به  بخش وواحد  200ها در بخش خدوصی  R&Dاداايش تعداد  1۴2

 شبكه 80تحقيقاتی به  يها شبكهاداايش تعداد  1۴۳

 کانون ۵0تفكر به  يها کانوناداايش تعداد  1۴۴

 

 (8) سالمت در برنامه چهارم: توسعه بخش اهداف کلي
 ، حفظ و ارتقاي سالمت آحاد مردمنيتأم 100

 پاسخگويی به نيازهاي مرتبط و غير مرتبط با سالمتی مردم 101

 بخش يها نهيها ازنظرداهت ماهی ع نيتأم 102
 

 (8) در برنامه: توسعه بخش سالمتراهبردهاي کالن 
 بخش سالمت هاي هاينه تأمينمشارکت عادالنه مردم در تضمين  .1
 نگر سالمت اي بيمهايجاد نظام  .2
 عاهيه بر اجراي قوانين و مقررات مرتبط با سالمت تقويت حاکميت باهينی و نظارت .۳
 واهيدم استمرار سياست تحديد .۴
 محـيط  ،خـانواده  تروي  شيوه زندگی سـاه  در خانـه،   منظور بهبين بخشی  هاي همكاريتوسعه  .۵

 زندگی و کار



 

26 

 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 همگام با تحوالت اقتدادي جامعه دستمادها واصالح نظام تعيين تعرده  .6
خدمات سالمتی بـه   ارائهساختار نظام سالمتی در راستاي ايجاد يك نظام پاسخگو براي  بهبود .٧

 آحاد مردم
 (… اع  از شبكه دوهتی، خدوصی، خيريهو طراحی نظام شبكه سالمت  بندي طحس .8

 هـا  بيمارياهگوي  و تنوع اي منطقه هاي اوهويتبراي مقابله با  غيرمتمرکا مداخله و رياي برنامه .9
 (واگيردارواگير و غير  

 اجراي نظام ارجاع در شبكه و بخش خدوصی با محوريت پاشك خانواده .10

 امنيت غذا و تيذيه ارتقا سطح ايمنی و .11

 سالمتی هاي هاينهکاهش پرداخت مستقي  مردم در  .12

مخـاطرات اخالقـی و تقاضـاي     کاهش پرداخت بر اساس تقسي  ريسك ماهی، هاي روش تييير .1۳
 اهقايی

 و شواهد علمی و کاربردي ها پژوهش برمبتنی  گيري تدمي نظام  سازي نهادينه .1۴

 ها آن درآمدت بدون توجه به مياان دسترسی آحاد مردم به خدمات پايه سالم تأمين .1۵

سـالمتی و ايجـاد    تاخـدم  اسـتاندارد  هـاي  بـر بسـته  مبتنی نمودن ارائه خدمات نظام سالمت  .16
 جلوگيري از ايجاد تقاضاي اهقايی منظور بهنوين  هاي آوري دنعلمی براي ورود  هاي مكانيس 

 ها بخشبه تيييرات ساير  توجه با GDPسه  بخش سالمت از  سازي متناسب .1٧

 آميـا  مخـاطره اساسی و عوامـل   نيازهاي و ها اوهويتجاري سالمت با  هاي برنامه سازي متناسب .18
 سالمت جسمی، روانی و اجتماعی

 

 بخش بهداشت و درمان در برنامه پنجم توسعه
 ددـل  .شمسی اعتبار دارد 1۳9۴تا سال  1۳90از سال ماده دارد و  2۳۵قانون  قانون برنامه پنج  توسعه

اين ددل از برنامه پنج  که متناظر بـا ددـول هفـت  و     دارد. امور اجتماعیانون اختداص به اين قسوم 
حمايتی و  مسائلهاي اجتماعی و سالمت و درمان،  هايی مانند بيمه هشت  برنامه چهارم است، به موضوع

يی ماننـد  هـا  د و در موضـوع توانمندسازي، سرمايه اجتماعی، جوانان، خـانواده و ايثـارگران اختدـاص دار   
تشكيل شوراي عاهی سالمت و امنيت غذايی، توزيع امكانـات دوهتـی در واحـدهاي بهداشـتی و درمـانی      

 قيدوشـرط  بـی  درمـان  درصـد،  ۳0کاهش پرداخت از جيب مردم بـه  ، ها آنبندي خدمات  مطابق با سطح
 ارم است.مددومان حوادث و سوانح رانندگی و گسترش پوشش بيمه همگانی سالمت، مشابه برنامه چه

هاي دانـش و سـالمت در بخـش غيردوهتـی،      حمايت دوهت از ايجاد شهرک :ازجملهبقيه مواد اين ددل 
استقرار سامانه پرونده اهكترونيكی سالمت ايرانيان و برقراري ارتباط آن با پايگاه مرکا آمار ايران، تهيه و 

بنـدي   طراحـی نظـام سـطح    شـدن پاشـكان،   شـيلِ تك ، سالمت به رسان ابالغ دهرست کاالهاي آسيب
، پرداخـت حـق   «هاي هـدف  اي و گروه خدمات حمايتی و توانمندسازي متناسب با شرايط بومی، منطقه»

 10اختدـاص  هاي خيريه توسط دوهت،  بيمه پايه سالمت ادراد تحت پوشش نهادهاي حمايتی و مؤسسه
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جديـد   يمه سـالمت ايـران  ، تشكيل سازمان ببه بخش سالمت ها يارانهدرصد درآمد حاصل از هددمندي 
 است.

هـاي اجرائـی و    برنامـه  انـد  موظـف ها و مؤسسات دوهتـی   کليه وزارتخانهقانون اين ( 21٧ماده   بر مبناي
هاي اجرائی برنامه ظرف شش ماه از تاريخ تدويب اين قانون تهيـه کننـد.    عملياتی خود را در قاهب بسته

شود، مبناي  الع به مجلس شوراي اسالمی ارائه میجهت اط رانيوز ئتيهکه پس از تدويب  ها بستهاين 
 (9  گيرد. دستگاه قرار میتنظي  و تدويب بودجه سنواتی 

 

 برنامه سالمت در بخش ابالغي کلي  يها استيس

  جانبه همهرويكرد انسان ساه  و سالمت 

 هاي سالمتتوسعه کمی و کيفی بيمه 

 ايان برنامه پنج .% تا پ۳0هاي سالمت به کاهش سه  مردم از هاينه 

  رياي، ارزشيابی، نظارت و تخديص منابع عمومی در بخش، برنامهيگذار استيسيكپارچگی در 

 سالمت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمی و روحی يها شاخص  ارتقا 

 هاي تهديدکننده سالمتکاهش مخاطرات و آهودگی 

 د غذايیاصالح اهگوي تيذيه جامعه با بهبود ترکيب و سالمت موا 

 

 برنامهدر  بخش سالمتراهبردهاي کالن 
  در امـر بهداشـت و درمـان در وزارت    ريـاي، ارزشـيابی، نظـارت    ، برنامـه يگذار استيستمرکا

 بهداشت، درمان و آموزش پاشكی

 ايجاد و حفظ يكپارچگی در تأمين، توسعه و تخديص عادالنه منابع عمومی سالمت 

 اطالعات حوزه سالمت حفظ يكپارچگی در مديريت دانش و 

  و عوامل خطرسـاز سـالمتی کـه بيشـترين هاينـه اقتدـادي و        ها بيماريپيشگيري و مقابله با
 رادارنداجتماعی 

  سالمت هاي بيمهساماندهی 

 

  برنامهاهداف کلي بخش سالمت در 
 تأمين، حفظ و ارتقاي سالمت ادراد و جامعه 
 ساماندهی ارائه خدمات درمانی 

 دريادت خدمات سالمت براي آحاد جامعه عادالنه ساختن 
 هاي بخش سالمت  مشارکت عادالنه مردم در تأمين هاينه 

 ارتقاي امنيت غذا و تيذيه 
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  ها ارانهياداايش سه  بخش سالمت از 
 

 برنامهدر  بخش سالمتکالن  يها برنامه
 ادامه دعاهيت شوراي عاهی سالمت و امنيت غذايی 

  وست سالمتملی پي استانداردهايتدوين 

 بازطراحی و ايجاد سامانه خدمات جامع و همگانی سالمت 
 وريت پاشك خانواده در نظام ارجاعمح 
 بندي خدمات سطح 
 خريد راهبردي خدمات 
 قانون مديريت خدمات کشوري 1۳گري با رعايت ماده  واگذاري امور تددي ) 
 پرداخت مبتنی بر عملكرد 

 تدوين و ساماندهی نظام درمانی کشور 
  شدن پاشكان بخش دوهتی لِشيتك 
 هاي دانش و سالمت هاي خدوصی و تعاونی براي ايجاد شهرک حمايت دوهت از بخش 
 هاي سالمت، %( هاينه۳0  درصدي سیهاي مستقي  مردم به حداکثر معادل  کاهش سه  هاينه 
 نه مردم به خدمات بهداشتی درمانیايجاد دسترسی عادال 
 ر درمانناپذي تحملهاي  کمك به تأمين هاينه 
 ،اهعال  درمان بيماران خاص و صعب پوشش دارو 
 تقليل وابستگی گردش امور واحدهاي بهداشتی درمانی به درآمد اختداصی 
  موردنيازکمك به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انسانی متخدص 

 سازي کميت و کيفيت نيروي انسانی گروه پاشكی با نيازهاي نظام سالمت کشور متناسب 
 هـاي  گـروه هاي غذايی ساه  و ايمن و سبد غذايی مطلوب براي  رست مواد و درآوردهتدوين ده 

 سنی مختلف
  طبيعی و گياهی هاي درآوردهاز داروها و  استفاده وتوسعه طب سنتی 
 نظارت بر سالمت محدوالت باغی و زراعی 
 اعالم مقدار مدرف مجاز سموم و کودهاي شيميايی با همكاري وزارت جهاد کشاورزي 

 تقرار سامانه پرونده اهكترونيكی سالمت ايرانياناس 

 صورت يكپارچه و مبتنی بر دناوري اطالعات و در تعامل بـا   خدمات اهكترونيك بيمه سالمت به
 سامانه پرونده اهكترونيكی سالمت ايرانيان

  دو طور مستمر  حداقل  به ادتهي توسعهپرداخت تسهيالت ويژه براي پاشكانی که در مناطق کمتر
 نمايند. فهيوظ انجام« سامانه خدمات جامع و همگانی سالمت»متواهی( در  لسا
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  درمان و آموزش   رياي و نظارت بخش سالمت در وزارت بهداشت، ، برنامهگذاري سياستتمرکا
 پاشكی

 مدرف و داروهاي با احتمال سو  سالمت بهرسان  تدوين دهرست اقدامات و کاالهاي آسيب 

 دوري و بدون قيد و شرط مددومين حوادث و سوانح رانندگی اقدامات الزم براي درمان  

 بازنگري ارزش نسبی و تعيين تعرده خدمات سالمت 

 دهنده خدمات سالمت نظارت بر مؤسسات ارائه 

 تعرده گذاري بخش دوهتی و خدوصی 

 اي نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين کيفيت توهيد و عرضه مواد غذايی نامه آيين 

 و کاالهاي تهديدکننده سالمت خدماتبليغ تعيين مداديق ت 
 ها متناسب نمودن تعرده 
 هاي سالمت، توسعه کمی و کيفی بيمه 
 دستيابی به پوشش دراگير و عادالنه خدمات سالمت 
  اسـاس  بـر   و توزيع منابع، تسهيالت و امكانات بهداشتی و درمانیساماندهی نظام ارائه خدمات

 بندي و نظام ارجاع سطح

  بيمه سالمت کشور عاهی شورايتشكيل 
  سالمت پايهبيمه همگانی و اجباري 
   اسـتانداردهاي   اسـاس  بـر دهنـده خـدمات سـالمت     اختيار واگذاري نظارت بر مؤسسـات ارائـه

 مدوب، به مؤسسات غيردوهتی اعتباربخشی
 اصالح نظام پرداخت 
 دهرست خدمات مورد تعهد بيمه پايه سالمت تدوين 

 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكکي در وكوب برنامك     راهبردهاي بسته اجرایي وزارت 

  1پنجم توسعه ساله پنج
 ارائه خدمات جامع و همگانی سالمت 

 خريد خدمات سالمت از بخش خدوصی 

 ارتقا  کيفيت خدمات سالمت 

 ارتقا  خدمات کنترل محيطی و مهندسی بهسازي محيط 

                                                           
ها و  کليه وزارتخانه 1٣8٩پنجم توسعه جمهوري اسالمي ایران مصوب  ساله ( قانون برنامه پنج٢1٧به استناد ماده ) - 1

هاي اجرائي برنامه ظرف شش ماه از تاریخ  هاي اجرائي و عملياتي خود را در قالب بسته برنامه اند موظفمؤسسات دولتي 

اسالمي ارائه راي جهت اوالع به مجلس شو رانیوز ئتيهکه پس از تصویب  ها بستهتصویب این قانون تهيه کنند. این 

بسته اجرایي وزارت بهداشت، همین اساس  بر .گیرد شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتي دستگاه قرار مي مي

 رسید. رانیوز ئتیهبه تصویب  ۱۳۹۱/ ۷/ ۲۳در مورخ درمان و آموزش پزشكي 
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  گردان روانکاهش شيوع مدرف مواد دخانی، مخدر و 

 هاي خونی ساه  رس به خون و درآوردهاداايش دست 

  اداايش مياان دسترسی  ديايكی، اقتدادي، درهنگی( خانوارهاي ايرانی به سبد غذاي ساه 

  محروم ريغبرخورداري از خدمات سالمت بين مناطق محروم و  يها شاخصکاهش داصلۀ 

  هداشت، درمان رياي، نظارت و ارزشيابی بخش سالمت در وزارت ب ، برنامهيگذار استيستمرکا
 و آموزش پاشكی

  سالمت يها مهيبگسترش پوشش 

 هاي سالمت اداايش سه  منابع عمومی در هاينه 

 يكپارچگی تخديص منابع عمومی 

  سالمت يها نهيهاتوزيع عادالنه 

 توسعۀ آموزش و پژوهش علوم پاشكی مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور 

 

 اصلي بسته اجرایي اجرایي متخذه براي تحقق راهبردهاي  يها استيس
 گسترش خريد راهبردي خدمات سالمت با اوهويت جلب مشارکت بخش غيردوهتی 
  ها رساختيزتوسعۀ 
  پاشك خانواده يها برنامهتوسعۀ نظارت و مديريت بر 

 خريد راهبردي خدمات سالمت به قيمت ترجيحی 
  در راستاي تعيين عداهت در سالمت دار تياوهوخريد خدمات 

 هدف يها گروهو کيفی نظام مراقبت از  ارتقا  کمی 

  ها يماريبپيشگيري، کنترل و کاهش شيوع و بروز 

 ارتقا  سطح سالمت اجتماعی جامعه 

 سالمت ۀنيدرزمعمومی  يها یآگاه اعتال 

  ۳و  2ارتقا  کيفی خدمات سطح 

  بيوهوژيك يها درآوردهحمايت از توهيد داخلی 

 توانمندسازي نيروي انسانی بخش سالمت 

 گردان روانمواد دخانی، مواد مخدر و  سو مدرفيري از پيشگ 

 درمان مبتاليان به بهبود کيفيت زندگی آنان 

 هاي خونی ساه  دسترسی به درآورده 

 هاي مقابله با باليا در سطوح مختلف نظام سالمت  توسعۀ توانمندي 

 ارتقا  سيست  پايش امنيت غذايی 

 اي توسعۀ کيفيت خدمات مراقبت تيذيه 

 دمات سالمت مادر و کودک در مناطق محرومارتقا  خ 
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 يكپارچگی در توهيد اطالعات مرتبط با سالمت 

 مديريت يكپارچۀ دانش و اطالعات حوزۀ سالمت 

 منابع با نظام ارائه خدمات سالمت يساز متناسب 

  در نظام سالمت سو استفادهتوسعۀ نظارت در جهت کاهش تخلفات و 

   سالمت کليۀ عوامل در نظام يور بهرهارتقا 

  گذاري سالمت در سياست نفعان يذدعال در جهت مشارکت و ائتالف  يها شبكهتشكيل 

  سالمت و اجباري کردن بيمه پايۀ سالمت يها مهيبتجميع 

 پذير ها براي حمايت اقشار آسيبهددمندسازي يارانه 

 هاي سالمت نظام پرداخت مبتنی بر عملكرد و مشارکت عادالنه در هاينه توسعه 

 ز ارتقا  کيفی خدمات آموزشی، پژوهشی، رداهی و درهنگی علوم پاشكیحمايت ا 

 

 1٣٩٣-1٣84 يها ساببخش سالمت در  يها بودجهبررسي 
 

هاي  دعاهيت يهکلاي است که در قاهب آن  ساالنه نيست بلكه برنامه یبرنامه ماهکل کشور تنها يك  بودجه
گيري عمليات اقتدادي دوهت نيا بـا توجـه بـه     يابد. آثار و جهت گيري و سامان می اقتدادي دوهت جهت

 نيباوجودادهد.  قرار میهاي اقتدادي کشور را تحت تأثير  حج  و نقش دوهت در اقتداد ملی کليه دعاهيت
هـاي   گيري کالن اقتدادي بودجه کل کشور در دستيابی به اهـداف برنامـه   ها و جهت تأثيرپذيري ويژگی
هـا و   تنظـي  شـود کـه سياسـت     يا گونه بههاي سنواتی بايد  بودجه است. برخورداراي  توسعه اهميت ويژه

 توسعه را محقق سازد. يها برنامهاهداف کالن 
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هاي  آن، دستگاه 1۴۵ماده « ب»و در اجراي بند  در اين سال، مدادف با ابالغ قانون برنامه چهارم توسعه

ش مشارکت مردم در اداره امـور کشـور،   هاي خود و ادااي اجرايی موظف شدند براي کاهش حج  تددي
، خدماتی و نظاير آن را جهت کاهش سه  توهيدي ، ، درهنگی هاي اجتماعی موارد و مياان واگذاري تددي

اي مورد مبادهـه   اعتبارات هاينه نامه موادقتبرنامه و دعاهيت، در  برحسبهاي دوهت  %( از تددي۳درصد  
هـاي تملـك    رياي کشور مكلف شد از تأمين اعتبار جهت پـروژه  همنظور نمايند. سازمان مديريت و برنام

، صـراحت  بـه از همـين سـال    ؛ وبرداري خـودداري نمايـد   تمام و يا آماده بهره اي نيمه هاي سرمايه دارايی
حقـوق و ماايـاي مسـتمر کارکنـان و      صـد درصـد  هاي اجرايی مكلف شدند صرداً پس از تأمين  دستگاه

هـاي قـانونی پرسـنلی     ها، پاداش پايان سال و سـاير هاينـه   پاداش بازنشسته،  اداايش ضريب حقوق آنان
 ها اقدام نمايند. بينی ساير هاينه دستگاه تا پايان سال نسبت به پيش

ها و حرکت  معامالتی دانشگاه-تشكيالتی و ماهی-استخدامی-تحول گسترده در اين سال، استقالل اداري
 88و  ۴9مواد  بر اساسمستقل،  نهاد كي عنوان بهمراکا درمانی ها و  در جهت هويت بخشی به بيمارستان
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

بتوانند مازاد درآمد اختداصـی خـود، در    ها دانشگاهقانون برنامه چهارم توسعه بود. ضمناً اجازه داده شد تا 
 ي آموزشی و پژوهشی را مجدداً دريادت کنند.ها حوزه

در عمل تحـوهی در دسترسـی عادالنـه     1۳8۳در همين سال با شروع طرح بيمه روستايی در اواخر سال 
مردم به خدمات اوهيه سالمت ايجاد گرديد. به همين جهت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پاشـكی  

 و رديفير تيي جابجايی، هرگونه به نسبتاجازه داده شد تا در راستاي اجراي قانون بيمه همگانی درمانی، 
 ؛ ودرصد اقدام نمايـد  سی مياان به مدوب اعتبارات محدوده در ها يفرد اعتبار سقف اداايش يا اهشک

 پوشـش  تحـت  پذير کـه  يبآس اقشار شدن بستري صورت در شد مكلف اجتماعی تأمين و رداه وزارت

 بـه  نسـبت  و کليه روستاييان و اهاهی شهرهاي زير بيست هاار نفر،ند شتندا قرار درمانی بيمه گونه يچه

 درمـانی  خدمات بيمه سازمان. ضمن اينكه نمايد اقدامربط  يذ يها زمانسا طريق از ها آنرايگان  بيمه

 از قبـل  را قـرارداد  طـرف  هـاي  يمارسـتان ب سـوي  از ارساهی يها حساب صورت درصد پنجاهشد  مكلف

 ندشـد  موظـف  درمانی خدمات بيمه يها سازمانکليه  نمايد؛ و پرداخت اهحساب یعل عنوان به رسيدگی

 را مربوطـه  اسناد تحويل از پس ماه سه تا ثرکحدا را درمانی-بهداشتی اکمرا و مؤسسات مطاهبات بقيه
 .نمايند پرداخت
قـانون برنامـه    8۵ماده  بر اساسي دوهت تقويت توان اورژانس کشور بود، هذا ها استيسيكی از  ازآنجاکه

 النسآمبـو  تـأمين  بـراي  شـد  داده اجـازه  پاشـكی  آموزش و درمان بهداشت، وزارت بهچهارم توسعه، 

 هـاار  دو واردات بـه  نسبت شور،ک درمانی بهداشتی شبكه و ها يمارستانب اورژانس، هاي يگاهپا يازموردن

و همننـين   تسـهيالت  از اسـتفاده  و عمـومی  منابع از استفاده با مربوطه تجهياات و آمبوالنس دستگاه
ممنوعيـت  »ين سـال مدـوبه   در همـ . نمايد اقدام جديد اورژانس پايگاه پنجاه تعدادي انداز راه و تأسيس

، درمان و  ي وزارت بهداشتاستثنا بههاي اجرايی اع  از کشوري و هشگري،  گذاري دستگاه هرگونه سرمايه
با ابالغ  ؛ ومجدداً تكليف شد« واحدهاي جديد بهداشتی و درمانی آموزش پاشكی، جهت ساخت و توسعه 

ي ازاصد هاار نفـر بـه    ر شهرهاي زير يكتخديص اعتبار براي تأمين خانه براي متخددين پاشكی د»
 دراه  شد. ک  برخوردارامكان جذب متخددين به مناطق محروم و « مسكونی منال كهر ده تخت ي

ي بـه ايـن شـرح کـه     ا مدـوبه ي ارتقا  بهداشت، سو بهعالوه بر تقويت خدمات درمانی، در جهت حرکت 
 انکـ وديبايی( کز يها عمل موارد ياستثنا به  دندان و دهان هاي يماريب درمان و پيشگيري منظور به»

 انجـام  را هـا  يماريب اين از پيشگيري خدماتشد  موظف شورک درمانی و بهداشتی شبكه ال،س 12ر زي

 طريق از املک صورت به مشخص تعرده طبق ها يماريب اين درمان جهت ارجاعو در صورت نياز به  دهد

 حـذف  محـل  از تكليـف  اين از ناشی ماهی بار رد؛ وگي قرار پوشش تحت درمانی خدمات بيمه سازمان

 از يـك  هـر  سـه    ريـال  ميليارد صد يك حداقل مياان به اجرائی يها دستگاه ذيل درمان بيمه اعتبار

 و پاشـكی  آموزش و درمان بهداشت، وزارت اختيار در و تأمين (درصد پنجاه معادل ورکمذ يها دستگاه
 (12« .گيرد قرار درمانی خدمات بيمه سازمان
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ـ تأک که ۴9 به استناد بند اهف مادهو  1۳8۵در سال عملياتی  ياير بودجهيد بر أکتبا توجه به   کـرد  یمـ  دي
آموزش عاهی از محل بودجه عمومی دوهـت بـر اسـاس قيمـت      مؤسساتو  ها دانشگاه يا نهيهااعتبارات 

مان و آموزش پاشكی اقدام بـه تهيـه   وزارت بهداشت، در ،اجرايی اختداص يابد يها دستگاهبه  شده تمام
 علوم پاشكی و خدمات بهداشتی درمانی نمود. يها دانشكدهو  ها دانشگاهماهی و معامالتی  نامه نييآ
 جهانی بازارهاي در مؤثر حضور براي سازي ينهزم منظور به هتوسع چهارم امهبرن قانون 8٧ ماده اجراي در

 موظف ايکمر بانك منطقه، پاشكی و سالمت نيازهاي عرد اکمر به ايران اسالمی جمهوري تبديل و

 دررا  پاشـكی  آمـوزش  و درمان بهداشت، وزارتنظارت  با را تسهيالت ريال ميلياردصد  يك مبلغ شد

 .دهد قرار تعاونی و خدوصی بخش اختيار
 اکـ مرا و هـا  بيمارسـتان  پاشـكی  تجهيـاات  نوسـازي  منظـور  به شد داده اجازه دوهت بهدر همين سال 

 خـون،  انتقـال  سـازمان  دارو، و غـذا  و مرجع آزمايشگاههاي هوايی، اورژانس دوهتی، درمانی بهداشتی

 روان و اعداب و شيميايی نخاعی، يژهو به جانبازان خاص یبخش توان و درمانی اکمرا و پاستور انستيتو

 خدمات و اشكیپ علوم يها دانشگاه اختيار در ارزي ذخيره حساب محل از دالر ميليون دويست معادل

 سـود  ورودي، حقـوق  ماهيـات،  ی،کـ گمر حقوق و حتی دگير قرار دوق يها دستگاه و درمانی بهداشتی،

 چهـل  معادل ؛ وگردد منظور صرف همين ،شود یم وارد محلاين  از که تجهيااتی عوارض و بازرگانی

ی بـا  شهرهاي در ستانیبيمار تخت هاار دو اجراي و مطاهعه براي ارزي ذخيره حساب ازنيا  دالر ميليون
 :گردد هاينه پاشكی آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط اوهويت زير اوهويت
 کيلـومتر  ۵0 حـداقل  و نفـر  هـاار  پنجاه جمعيت حداقل با بيمارستانی تخت داقد هاي شهرستان .1

 بيمارستان ترين يكناد از داصله

ـ  نفـر  هاار پنجاه تا يستب بين ها آن جمعيت که شهرهايی .2  درمـانی  بهداشـتی،  اکـ مرا و دباشـ  یم

 .ندارند بستري اورژانس تخت و آمبوالنس زايمانی، تسهيالت تخددی، امكانات با يروز شبانه

 سـال  ۵0 از بـيش  و درسـوده  هـا  آن بيمارستان هک هايی شهرستان در جايگاين هاي يمارستانب .۳

 .دارد قدمت

رمانی شهرستان ب  هنوز در دستور اکيـد  اين در حاهی بود که بازسازي امكانات و تسهيالت بهداشتی و د
در همين سال همنون سال قبل، مبليی معادل بيست ميليارد تومـان بـراي سـاخت     ؛ ودوهت قرار داشت

ي هـر ده  ازاهـاار نفـر  بـه     صد كيك هاار واحد مسكونی براي متخددين پاشكی در شهرهاي زير ي
 کـ  برخـوردار  محروم و به مناطق  مسكونی( تخديص يادت تا امكان جذب متخددين منال كتخت ي

تداوم يادت قانون برنامه چهارم توسعه  88و  ۴9ي موضوع مواد ها نامه نييآي ساز يجاردراه  شود. ضمناً 
ي آموزشی و پژوهشی را مجـدداً  ها حوزهها اجازه داده شد تا مازاد درآمد اختداصی خود، در  و به دانشگاه
 دريادت کنند.

هاي ارساهی از  حساب مبلغ صورت درصد 80بيمه خدمات درمانی مكلف گرديدند هاي  سازمان 8۵در سال 
اهحساب و بقيه را ظرف مدت سه  علی صورت بههاي طرف قرارداد را ظرف دو هفته اول  سوي بيمارستان
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منـابع مـاهی مراکـا     موقع بهماه از تحويل اسناد پرداخت نمايد. اين مدوبه نگاه ويژه مجلس را به تأمين 
ي بسيار گرديد. در همين رابطه ها وخ  چيپاجرايی آن دچار  نامه نييآتدوين  هرچند. دهد یمنی نشان درما

کاالهـا و محدـوالت    دکننـده يتوهازاي ثبت نمايندگی هـر کارخانـه    هب مابه وزارتخانه مجوز داده شد تا 
 چهارصـد هـاار  ليـون و  مي ۵دارويی، غذايی، آرايشی و بهداشتی و مواد و هوازم و تجهياات پاشكی مبلغ 

هاي خارجی يـا نماينـدگی آنـان در داخـل      تومان و براي ثبت هر قل  دارو يا مواد اوهيه آن توسط شرکت
ـ ليچهار ممعادل نه صد هاار تومان و براي بازديد شرايط ساخت کارخانجات معادل  کشور،  پاندـد  و  وني
 تومان دريادت کند. هاار

امات اساسی ديگر بود که مجوز آن در راستاي اداايش دسترسی مردم ساخت پنجاه پايگاه اورژانس از اقد
هـاي   اي جديـد بـراي توسـعه دعاهيـت     مدوبه ؛ ودرمانی به وزارت بهداشت داده شد-به خدمات بهداشتی

ها( برداشته شد. اختداص  يی کردن بيمارستانامنا ئتيهقانون برنامه چهارم   88بيمارستانی در قاهب ماده 
، بـه ترتيـب اوهويـت    ها مارستانيبي انداز راهتومان اعتبار براي ساخت، تكميل، تجهيا و  ارديليصد ممبلغ 

از توهيدکنندگان و واردکنندگان، به  اخذشدهاختداص يابد. از همين سال عوارض سيگار پايدار شد و مبلغ 
نيـات، گسـترش   ی تعلق گردت تا صرف توسعه اقدامات مبارزه بـا دخا بدن تيتربوزارت بهداشت و سازمان 

ي ريوي و گسترش دضاهاي ورزشـی کننـد. در   ها يماريبشبكه بهداشتی کشور، کنترل سل و سرطان و 
 است. توجه قابلهمين سال تخديص اعتبارات گسترده براي توسعه ورزش بسيار 

بيمه کردن رايگان اقشار محروم و روستاييان و اهاهی شهرهاي کمتر از بيست هاار نفر جمعيت که تحت 
وشش بيمه نيستند، توسط سازمان بيمه خدمات درمانی در زمان بستري در بيمارستان در همين سال در پ

؛ تومان مدوب گرديد ميليارد 22۵به مياان  خشك ريشيارانه تأمين داروهاي و  ؛ ودستور کار قرار گردت
 (1۳  در نظر گردته شد. در اختيار وزارت رداه ريپذ بيآسبراي اوهين بار اعتباري براي شناسايی اقشار  و
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هـا   زيرمجموعـه توسـط وزارتخانـه    يهـا  دستگاهکه توزيع بودجه به تفكيك بود اوهين ساهی  1۳86سال 

قانون  19تبدره تحت عنوان بند  و(  ها دستگاهکه اعتبار حقوق و مااياي بود اوهين ساهی و  صورت گردت
توزيع و تنها  کل کشور بلوکه گرديد يدار خاانهتوسط  کسر ودستگاه از سرجمع اعتبارات مدوب بودجه، 

 صورت گردت. تخديص اعتبار توسط وزارتخانه
وزارت  ،1۴اهـف تبدـره   بند  بر اساسسال تحول در مديريت بيمارستان قلمداد کرد.  توان یمرا  86سال 

نامـه چهـارم   قـانون بر  88و  ۴9 اجـراي مـواد   شد تا در راستايبهداشت، درمان و آموزش پاشكی مجاز 
تا  کل کشور 1۳8۵قانون بودجه سال  8 هاي منتخب مندر  در جدول شماره توسعه، عالوه بر بيمارستان

هاي  دانشگاه تعيين و اعالم نمايد. يیامنا ئتيه صورت بههاي خود را براي اداره  از بيمارستان بيست درصد
ارات عمـومی و درآمـدهاي   اعتبـ  صـد درصـد  ند شـد  علوم پاشكی و خدمات بهداشتی، درمـانی موظـف  

مربوطـه قـرار دهنـد. ايـن اعتبـارات پـس از        يامنـا  ئـت يههاي مابور را در اختيار  اختداصی بيمارستان
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امنا  ضمن داشتن اختيار در هاينه نمودن اعتبـارات،   ئتيهاختداص به هاينه قطعی منظور خواهد شد. 
 د.مسؤوهيت پاسخگويی به دانشگاه مربوطه و وزارت متبوع را دار

ـ  مـه ين يهـا  مارسـتان يبه دوهت اجـازه داده شـد کليـه ب   همننين در بودجه اين سال  کـه عمليـات    یدوهت
بـرداري باهـدف    منظور تكميل، تجهيـا و بهـره   به شتدرصد پيشردت ديايكی دا ها تا پنجاه ساختمانی آن

ـ  .شودخيرخواهانه به اشخاص حقيقی و حقوقی غيردوهتی بالعوض واگذار  اسـناد  د تـا  اهبته مدوب گردي
هـاي درمـانی وزارت    برداري مشروط به رعايت تعردـه  پس از ده سال بهره ها مارستانيب گونه نيماهكيت ا

 .ممنوع شد ها مارستانيتييير کاربري اين ب گردد و ضمناًبهداشت به اشخاص مذکور واگذار 
سـازمان بيمـه خـدمات    تا ها در اين سال نيا مدوب گرديد  منابع ماهی بيمارستان موقع بهدر جهت تأمين 

هاي مربوط به بيمه درمان را صرداً به پرداخـت سـه  سـازمان در درمـان      درمانی تمامی اعتبارات رديف
هاي طرف قرارداد  هاي ارساهی از سوي بيمارستان هشتاد درصد صورتحساب شدگان اختداص دهد و بيمه

بقيـه مطاهبـات مؤسسـات و مراکـا      اهحسـاب و  عنـوان علـی   را قبل از رسيدگی حداکثر ظرف دو هفته به
بهداشتی، درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوطـه بـه نماينـده رسـمی سـازمان مابـور       

گر موظف به تـأمين ضـرر و زيـان حاصـله      هاي بيمه سازمان  ،در صورت عدم اجرا حك پرداخت نمايد؛ و
 ند.دش

سـالمت   دکننـده يتهدمت بـراي اقـدامات و کاالهـاي    اخذ عوارض يا ماهيات سال صراحت بهدر اين سال 
معادل ده درصد قيمت هر نخ سيگار توهيد داخل، بيسـت درصـد   دوهت مجوز گردت تا  درواقعرسمی شد. 

قيمت سيگار وارداتی، بيست درصد توتون قليان وارداتی، بيست درصد توتون پيپ و ساير مواد دخـانی را  
ريا به درآمد عمومی در اختيار وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش   درآمد حاصله پس از وا اداايش دهد؛ و

اي و درمـانی   از طريق حمايـت از مراکـا مشـاوره    منظور توسعه مبارزه با دخانيات،  پاشكی قرار گيرد تا به
دوهتی ترک مدرف مواد دخانی، نوسازي و تكميل شبكه بهداشـتی، کمـك بـه تحقيقـات مؤسسـات       غير

هـاي سـل و سـرطان و     هاي ناشی از استعمال سيگار، کنترل بيمـاري  ورد بيماريدوهتی و غيردوهتی در م
از  يريشـگ يهـاي ديـابتی و پ   ، شناسـايی بيمـاري  ازيبيماري ريوي از طريق درمان و تأمين داروي موردن

سازمان بهايستی براي کمك به مراکـا تـرک اعتيـاد غيردوهتـی و سـازمان       وهاي قلب و عروق  بيماري
هـاي ورزشـی    اي و توسعه دعاهيـت  هاي سرمايه هاي تملك دارايی اي احداث و تكميل طرحبر یبدن تيترب

اهذکر شدت درصد مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پاشكی و  هاينه شود. از اعتبار رديف دوق
 درصد بدنی پنجاه بدنی شد. از سه  وزارت بهداشت و سازمان تربيت چهل درصد مربوط به سازمان تربيت

درصـد سـه     پنجاه ؛ ومشخص گرديداي  سرمايه يیدرصد اعتبارات تملك دارا اي و پنجاه اعتبارات هاينه
معـادل ده درصـد   همننين مجوز اداايش  .دتبه توسعه ورزش روستايی اختداص يا یبدن تيسازمان ترب

دار قنـدي وارداتـی   هاي گاز هاي گازدار قندي توهيد داخل و پاناده درصد به قيمت نوشابه قيمت نوشابهبه 
شدت درصد درآمد حاصله تا مبلغ پاندد ميليـارد ريـال در اختيـار وزارت بهداشـت، درمـان و       د.صادر ش

منظور پيشگيري، آموزش، تييير زندگی و غرباهگري بيماران ديـابتی و   تا به داده شدآموزش پاشكی قرار 
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هاي  ت مبتالبه ديابت و کمك به انجمنبضاع بيماران قلبی و عروقی و کمك به هاينه درمان بيماران بی
 هاينه گردد. ربط يغيردوهتی ذ
نيا موضوع بيمه کردن رايگان اقشار محروم و روستاييان و اهاهی شـهرهاي کمتـر از بيسـت     86در سال 

هاار نفر جمعيت که تحت پوشش بيمه نيستند، به همان صورت استمرار يادت. همننين يارانه تأمين دارو 
صورت گردت:  ها ارانهاوم پيدا کرد. از سوي ديگر اتفاق جديدي در جهت هددمندسازي يتد خشك ريشو 
هـاي ردـاه و تـأمين     پذير و اجراي برنامه ها بر اقشار آسيب در راستاي جبران اثرات حذف تدريجی يارانه»

رمـان و  اختيـار وزارت بهداشـت، د   %( از مبلغ سه هاار ميليـارد ريـال در  2۵درصد   وپن  ستياجتماعی، ب
تا براي پرداخت ديه بيماران هموديلی و حمايت از بيماران خاص  هموديلی،  داده شدآموزش پاشكی قرار 

و کمـك بـه تـأمين هاينـه      مـر ياهعال ، سـرطانی، آهاا  اس(، صعب.تاالسمی، دياهياي، سرطان خون و ام
 (1۴.«  ناپذير هستند هاينه نمايد هاي تحمل هاينه بيمارانی که دچار

 

 1387سال 
در قانون بودجه جايگاين شـد و   ها تبدره يجا واحده به و مادهحذف قانون بودجه  يها تبدره 1۳8٧سال 

اصـلی و   يهـا  نامه موادقتانجام شد و زيرمجموعه توسط وزارتخانه  يها توزيع بودجه به تفكيك دستگاه
توسـط  ات نيـا  اعتبـار و توسط دسـتگاه مبادهـه   ي اجرايی ها دستگاهميان واحدهاي زيرمجموعه عملياتی 
بيمارستان منتخـب در قاهـب نظـام اداره     18. از اتفاقات مه  اين سال، ادامه دعاهيت گرديد توزيع دستگاه

 (1۵  قانونی مدوب گرديد. صورت بهيی امنا ئتيه
 

 1388سال 
مـه  بي هـاي  سـازمان ها در اين سال نيا مدـوب گرديـد تـا     منابع ماهی بيمارستان موقع بهدر جهت تأمين 
هاي طـرف قـرارداد را قبـل از     هاي ارساهی از سوي بيمارستان درصد صورتحساب شدتخدمات درمانی 

اهحساب و بقيه مطاهبات مؤسسات و مراکا بهداشتی، درمانی  عنوان علی رسيدگی حداکثر ظرف دو هفته به
در  داخـت نمايـد؛ و  را حداکثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوطه به نماينده رسمی سازمان مابـور پر 

 ند.دگر موظف به تأمين ضرر و زيان حاصله ش هاي بيمه سازمان  ،صورت عدم اجرا حك
يی، مقرر شد به ازاي هر امنا ئتيهبيمارستان منتخب در قاهب نظام اداره  18ضمناً عالوه بر ادامه دعاهيت 

تمـام اختيـارات    ؛ وده شـود هـا اضـا   دانشگاه يك بيمارستان آموزشی ه  به جمع اين دسته از بيمارستان
 صورت بهی اين مراکا درمانی علم ئتيهاعضاي  ؛ وي بيمارستان واگذار گرددامنا ئتيهقانونی دانشگاه به 

برابـر   ۳.6هـا   اهعال  و هتلين  اين بيمارسـتان  تعرده حق ؛ وجيراديايی به خدمت مشيول شوند وقت تمام
برابـر از منـابع    1.6هاي بيمه خدمات درمـانی و   سازمان تعرده دوهتی در نظر گردته شد  دو برابر از سوي

هاي تجاري بيمه درمان، قرارداد  ها اجازه داده شد تا با سازمان براي اوهين بار به اين بيمارستان ؛ وعمومی(
 بيمه تكميلی داشته باشند.



 

۳٧ 

 

 ...چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و  یها برنامه یمحتوا یلتحل 

تا پايان  ر نفرصد هاا در اين سال براي اوهين بار طرح پاشك خانواده در سطح روستا و شهرهاي زير يك
اعتبـارات مدـوب ايـن     درصد ۴0 که يطور بهتكليف گرديد.  رسماً، با همكاري بخش غيردوهتی 88سال 

توسعه خدمات در سـطوح   منظور بهيادت. ضمناً  برنامه بايد به امر ارائه خدمت در سطح اول اختداص می
 دوم و سوم، همكاري بخش غيردوهتی در اوهويت کار قرار گردت.

مدوب گرديد تا قيمت  88هاي دارو و مواد غذايی، در بودجه سال  در جهت هددمندسازي يارانه همننين
تا درآمد حاصـله صـرف    اداايش يابد صد درصدوجود دارد تا  ها آنبراي  سو مدرفداروهايی که امكان 

اي و  ت هاينهاهعال  گردد. در اين سال نيا، سهمی از اعتبارا هاي صعب تهيه داروهاي حياتی براي بيماري
ها به مقوهه تحقيقات کاربردي، بـدون نيـاز بـه رعايـت قـوانين و مقـررات عمـومی کشـور          تملك دارايی

 (16تخديص يادت.  
 

 1389سال 
، تمديد قانون برنامه چهارم توسعه به مدت يك سال ديگر بـود. ضـمناً اجـراي    1۳89در سال  اتفاق مه 

آمـد کـه در ايـن سـال      مـی  حسـاب  بـه اسی اقتدادي کشـور  ها از تحوالت اس قانون هددمندسازي يارانه
هاي پرسنلی مقرر شد تا حقـوق و ماايـاي    جدي مطرح شد. همننين براي کنترل بيشتر هاينه صورت به

« و»کشور، تحـت عنـوان بنـد     کل يدار خاانهپرسنل قراردادي، شبيه پرسنل رسمی و پيمانی، از طريق 
در ايـن سـال بـه     کـه  آن توجـه  جاهبدي و دارايی پرداخت گردد. و توسط وزارت امور اقتدا قانون بودجه

بود(، دوهت موظف گرديد از حداقل  90برنامه پنج  توسعه  که شروع آن از سال  22استناد سياست کلی 
 ازجملـه ي عمرانـی مختلـف و   هـا  پـروژه اعتبارات صندوق توسعه ملی براي تكميل و توسـعه   درصد 20

 سالمت اختداص دهد.
دانشگاه/ دانشكده جديد  6هش ساعات کار پرستاران و کسري اعتبار ناشی از اجراي آن و ايجاد قانون کا
از ديگر اتفاقاتی است که در قانون بودجه آن سال رخ  ، نيشابور، مراغه، کر ، دزدول، جيردتهيدريح تربت

ن دانشـگاه اسـت.   برگشت داده شدن مازاد درآمد اختداصی دانشـگاه بـه همـا    توجه قابلداد. اهبته نكته 
 درصـد  ۵يی همنون وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پاشـكی مكلـف شـدند       ها دستگاه حال نيدرع

به بخش غيردوهتی کاهش دهند. در اين رابطـه واگـذاري    ها يتددي خود را با واگذاري ا نهيهااعتبارات 
 حوزه سالمت نيا طرح گرديد. تمام مهيني ها پروژه

هـا بـه مقوهـه تحقيقـات      اي و تملـك دارايـی   که سهمی از اعتبارات هاينه نيا شاهد هستي  89در سال 
است. ضمناً اجازه داده شد تا  ادتهي صيتخدکاربردي، بدون نياز به رعايت قوانين و مقررات عمومی کشور 

ي و تملك دارايی دستگاه به امور پژوهشی و توسعه عل  و دناوري اختداص ا نهيهادو درصد از اعتبارات 
 شود. داده

ي و تملك دارايی خود را صـرف  ا نهيهااجازه داده شد تا سه درصد از اعتبارات  ها دستگاهدر اين سال به 
سالمت  ازجملهي مختلف امور اجتماعی و ها حوزهي ا هيسرماي ها يیداراي و تملك ا نهيهاکمك به امور 

ورت سـال گذشـته تمديـد گرديـد.     يی به همـان صـ  امنا ئتيهکنند. ضمناً اداره امور بيمارستانی در قاهب 
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هاي ارساهی  درصد صورتحساب ها با پرداخت شدت منابع ماهی بيمارستان موقع بهموضوع تأمين همننين 
حـداکثر   ،قبل از رسـيدگی  ،بيمه خدمات درمانی هاي سازمانتوسط هاي طرف قرارداد  از سوي بيمارستان
سسات و مراکا بهداشتی، درمانی حداکثر تـا سـه   اهحساب و بقيه مطاهبات مؤ عنوان علی ظرف دو هفته به

اهبته بيمه کردن ادراد مستضعف  .ابقا شدماه پس از تحويل اسناد مربوطه به نماينده رسمی سازمان مابور 
 (1٧  و محروم داقد بيمه خدمات درمانی مجدداً بر وزارت رداه تكليف شد.

 

 1390سال 
، عمل به تكـاهيف مدـرح در قـانون برنامـه پـنج       ها رانهاعالوه بر جبران تعهدات قانون هددمندسازي ي

بـود.   1۳90موضوعات مطرح در بودجه سـال   نيتر مه توسعه و نياز به اعتبار براي انجام اين تكاهيف از 
 / دانشـكده دانشـگاه  ۴ي بـراي  ا بودجـه تشـكيل سـازمان غـذا و دارو، ايجـاد رديـف مسـتقل        عـالوه  به

و همننــين ايجــاد رديــف مســتقل بــراي پژوهشــكده  بــ  و آبــاداناســدآباد، اســفراين، جديداهتأســيس 
ارتقـا   »تحت عنوان و ايجاد رديف متفرقه  تهران و مرکا تحقيقات پوست و ساهك اصفهان ستيز طيمح
اعتبـار بيمـه   % درصـدي  ۳9، رشـد  برنامـه پـنج   قانون  ۳2ماده  «د»بابت اجراي بند « درمان يها مهيب

% بـه  10عوارض سيگار براي توهيد داخلـی از  و کاهش ر بيست هاار نفر رايگان روستائيان و شهرهاي زي
 منظور بهبندي  اختداص بر منابع ماهی وزارت بهداشت در اين سال بود. مؤثراز ديگر اتفاقات مه  و % ۵

ي اين سال ا بودجهاز اتفاقات  ها ارانهيي سازاز محل هددمند انون برنامه پنج ق ۳۴ماده  «ب»اجراي بند 
 (18  خش سالمت بود.در ب

 

 1391سال 
 ۳۴مـاده   «ب»منظور اجـراي بنـد    ميليارد ريال به مبلغ شدت هاار ۴۵-۳واحده  طبق مادهدر اين سال، 

تحت عنوان  129000-11ايجاد رديف جديد مستقل و  ها ارانهيي سازاز محل هددمند انون برنامه پنج ق
تحـت عنـوان    ۵۳0000-96اد رديـف متفرقـه   ايجـ  ،«علوم پاشـكی  يها درهنگی دانشگاه يها تيدعاه»
صد ميليارد ريال  بااعتبار هفت« انون برنامه پنج ق ۳٧ماده  «اهف»بند  اعتبارات موضوع -وزارت بهداشت»

 ،سالمت و داروهاي با احتمال سو مدرف به رسان بيدهرست اقدامات و کاالهاي آس براي احدا  و تهيه
 ۳٧مـاده   « »بنـد   اعتبـارات موضـوع   -وزارت بهداشت»ان تحت عنو ۵۳0000-9٧ايجاد رديف متفرقه 

تبليـغ خـدمات و کاالهـاي     بـراي کنتـرل و مـديريت    ميليارد ريـال  دويست بااعتبار« انون برنامه پنج ق
سالمت و اعتبار بيماران ديابتی و قلبی و عروقی و  يها حذف دو رديف اجراي برنامه ،تهديدکننده سالمت

اکثر  حذف ،قانون برنامه پنج  ۳۴ماده  «ب»در راستاي اجراي بند  129۴۵0 جديد ها در رديف ادغام آن
پرنـدگان و   يآنفوالناا ،توسعه مبارزه با دخانيات براي 129۴۵0 فيرد ها به متفرقه و انتقال آن يها فيرد

 مـؤثر ي ها برنامهاتفاقات و  نيتر مه از  اجراي برنامه پاشك خانوادهو دستور شروع کاشت حلاون گوش 
 (19 ي وابسته بود. ها سازماندر بودجه و منابع ماهی وزارت بهداشت و 

 



 

۳9 

 

 ...چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و  یها برنامه یمحتوا یلتحل 

 1392سال 
ماهه درآمد حاصل از اداايش  از طريق سازمان امور ماهياتی در مقاطع سه گرديددوهت مكلف سال  در اين
وارداتی  درصد قيمت نوشابه گازدار قندي  20%( قيمت نوشابه گازدار قندي توهيد داخل و 1۵درصد  پاناده 

بـه وزارت    درصـد  60واريا نمايد. درآمد وصوهی به نسبت  16012۳رديف درآمدي  حساب بهرا دريادت و 
مقـرر شـد    ضمناًاقدام نمايد. بهداشت، درمان و آموزش پاشكی جهت پيشگيري و درمان بيماران ديابتی 

( قانون برنامه ۳۴بند  ب( ماده   اجراي منظور به الي( ر۵0.000.000.000.000ميليارد   هاار پنجاهتا مبلغ 
 (20  رديگ پنج  توسعه در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پاشكی قرار  ساهه پن 

 

 1393سال 
ادـاوده، يـك واحـد درصـد      قانونی نـرخ ماهيـات بـر ارزش    شيبرادااي اين سال ا بودجهاتفاق  نيتر مه  
بـه   ۵۳0000-122 فياز طريق ردو تخديص آن داوده ا عنوان ماهيات سالمت به نرخ ماهيات بر ارزش به

تر و جامعه  جمعيت و پايين هاارنفره ستيپوشش کامل درمان ادراد ساکن در روستاها و شهرهاي داراي ب
 بود.عشايري  در چهارچوب نظام ارجاع(، 

بند  ب(  يمنظور اجرا ال بهي( ر۴8.000.000.000.000ارد  يليوهشت هاار م مبلغ چهلدر اين سال  ضمناً
عـوارض واردات  اختداص داده شد. همننين مقرر گرديـد  ساهه پنج  توسعه  ( قانون برنامه پن ۳۴ماده  

درآمـد   و يابـد  %( قيمت تحويل روي کشـتی  دـوب( ادـاايش    ۵خودروهاي سواري به مياان پن  درصد  
ــه  ــا ب ــس از واري ــه حاصــله پ ــك  حســاب خاان ــا ســقف ي ــارد هــاار و پاندــد مي  داري کــل کشــور ت لي

اورژانـس کشـور در اختيـار وزارت     ازيـ منظـور تـأمين آمبـوالنس موردن    ( ريال بـه 1.۵00.000.000.000 
 (21  .گيرد بهداشت، درمان و آموزش پاشكی قرار 

 مرتبط با سالمت آورده شده است يا بودجه يها فيردو  ها تبدرهدر پيوست يك 
 

 م و پنجم توسعهچهار يها برنامهسنواتي با احکام  يها بودجهتطبيق 
 يهـا  تبدـره سنواتی و قانون برنامـه در دو جـدول زيـر بـه مقايسـه       يها بودجهبراي يادتن تناظر ميان 

 است. شده پرداختهبخش بهداشت و درمان با حك  معادل آن در برنامه توسعه  يا بودجه
 

 1پنجم توسعه برنامهقانون با  1٣٩0-1٣٩٣ يها ساببودجه  يها تبصرهتطبيق  -1جدوب 

 ماده مرتبط در برنامه موضوع شماره بند ساب
منظور  به عوارض واردات خودروهاي سوارياداايش  بند  -18تبدره  1۳9۳

 اورژانس ازيموردنتأمين آمبوالنس 
 ۳٧در راستاي بند اهف ماده 
 اما مطابقت کامل ندارد

 - درآمد حاصل از خريد عدم انجام تعهدات بورس بند ز  -1۳تبدره 

                                                           
1 آورده شده است. 2جدول كامل در پيوست  -   



 

۴0 

 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 ماده مرتبط در برنامه موضوع شماره بند ساب
 - وجوه اداره شده پرداختی به صندوق رداه دانشجويان بند ح -1۳ه تبدر

 - منابع رياهی حاصل از دروش ارزي بند ط  -1۳تبدره 

 ۴۴بند ب ماده  هاي درمانی مربوط به ايثارگران هاينه بند   -16تبدره 

 بند ط – 9تبدره 
 

 منظور به اداوده اداايش قانونی نرخ ماهيات بر ارزش
ل درمان ادراد ساکن در روستاها و شهرهاي پوشش کام

 هاارنفر جمعيت داراي بيست

اما  ۳8در راستاي ب ماده 
مطابقت کامل ندارد حتی در 

 برخی موارد تضاد دارد.

 - رزمندگانبيمه درمان  بند د – 1۵تبدره 

بند  – 21تبدره 
 2-اهف

 (۳۴بند  ب( ماده   (۳۴بند  ب( ماده   ياجرا

 - بهداشت خانهاحداث  ۳6 1۳92

 ۳٧در راستاي بند اهف ماده  جهت درمان ديابت قيمت نوشابه گازدار قندياداايش  ٧2
 اما مطابقت کامل ندارد

 (۳۴بند  ب( ماده   (۳۴اجراي بند  ب( ماده   81-۳

 هاي ارساهی صورتحساب  درصد  60 اهحساب یعلپرداخت  8۳
 ها مهيباز سوي 

- 

 - بازنشستگان کشوري و هشكريبيمه درمان تكميلی  8٧

 (۴۴  ماده ب(  بند خدمات بيمه و درمان تكميلی ايثارگران 98

 - وجوه اداره شده پرداختی به صندوق رداه دانشجويان 11٧

1۳91 
 

 - بهداشت، تأمين آمبوالنس يها خانهاحداث  ۴۳ ـ

 (۳۴بند  ب( ماده   (۳۴اجراي بند  ب( ماده   ۴۵ـ 

 (۳٧بند   ( ماده   (۳٧د وصوهی ناشی از اجراي بند   ( ماده  درآم ۵۵

 هاي ارساهی صورتحساب  درصد  60 اهحساب یعلپرداخت  60
 ها مهيباز سوي 

- 

 - %( از اصل حق بيمه شخص ثاهش10ده درصد  واريا  61

 - صدور ددترچه درمانی رايگان 6۵

 - احداث دضاهاي بهداشتی، درمانی، 8٧

 (۳۴بند  ب( ماده   «۳۴» ماده« ب» بنداجراي  ب-2 1۳90

 هاي ارساهی صورتحساب  درصد  60 اهحساب یعلپرداخت  92
 ها مهيباز سوي 

- 

 - رداه دانشجويان يها صندوقشده پرداختی به   وجوه اداره 11۴

 

 

 

 

 



 

۴1 

 

 ...چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و  یها برنامه یمحتوا یلتحل 

 1چهارم توسعه برنامهقانون با  1٣84-1٣8٩ يها ساببودجه  يها تبصرهتطبيق  -٢جدوب 

 ماده مرتبط در برنامه موضوع شماره بند ساب
 - ها دانشگاهمازاد درآمد اختداصی  هـ-2 1۳89

 - حقوق و مااياي کارکنان قراردادي اهف-٧

هاي  صورتحساب  درصد  60 اهحساب یعلپرداخت  ي-٧
 ها مهيباز سوي  ارساهی

- 

 - گري اصالح ساختار و واگذاري وظايف امور تددي ف -٧

 - اقشار محروم و مستضعف  بيمه بستري هـ-16

1۳88 
 

قانون مديريت  (2۴  و( 16(،  1۳  موادتحقق احكام  ۳-اهف -11
 خدمات کشوري

- 

  اهعال  صعب يها يماريبکاهش قيمت داروهاي  12

هاي  صورتحساب  درصد  60 اهحساب یعلپرداخت  22
 ها مهيباز سوي  ارساهی

- 

 88بند   ماده  يیامنا ئتيهي ها مارستانيب 2۴

 - رداه دانشجويان وجوه اداره شده صندوق 2۵

 ۴9ماده  ۴9مشمول ماده دانشگاهی  يها طرح 29

 - ها دانشگاهمازاد درآمد اختداصی  28

 91در راستاي بند ب ماده  عادالنه صورت بهتأمين سالمت  ۳٧

1۳8٧ 
 

با حداقل کارماد بابت پرداخت  اهحسنه قرضوام  2۵
 شهريه به دانشجويان

- 

با حداقل کارماد بابت پرداخت  اهحسنه قرضوام  ۳بند  2تبدره  1۳86
 شهريه به دانشجويان

- 

 (۴9بند  اهف( ماده   (۴9اجراي بند  اهف( ماده   بند   - 9تبدره 

بند  – 1۴تبدره 
 اهف

 88بند   ماده  يیامنا ئتيه يها مارستانيب

بند  – 1۴تبدره 
 ب

 96بند ب ماده  گانی درمانیبيمه هم

 - محدوالت خونی بيمه پ -بند 1۴تبدره 

مؤسسه انستيتو پاستور ايران و درآمد اختداصی  ت -بند 1۴تبدره 
 سازمان انتقال خون ايران

- 

 - وجوه حاصل از درآمد اختداصی ث -بند 1۴تبدره 

 - ا دخانياتتوسعه مبارزه ب منظور بهاداايش قيمت سيگار   -بند 1۴تبدره 

 - یردوهتيغحمايت از بخش  چ-بند 1۴تبدره 

 (1۴۵بند   ( ماده   احداث بيمارستان توسط بخش غيردوهتی ح -بند 1۴تبدره 

 - یردوهتيغکمك به احداث بيمارستان توسط بخش  خ-بند 1۴تبدره 

                                                           
1

شده است.آورده  2جدول كامل در پيوست -   



 

۴2 

 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 ماده مرتبط در برنامه موضوع شماره بند ساب
 - عوارض ثبت دارو د -بند 1۴تبدره 

 96بند ب ماده  روم و مستضعفبستري اقشار محبيمه  ذ -بند 1۴تبدره 
 (91ماده  

 - خشك ريشيارانه دارو و  ط -بند 1۴تبدره 

 - بيمه درمان تكميلی بازنشستگان کشوري و هشكري ع-بند 1۴تبدره 

و باهينی براي ارتقا  سطح سالمت  يا هيپاتحقيقات  غ -بند 1۴تبدره 
 جانبازان شيميايی

- 

 - انبازان شيميايیجپوشش رايگان  ف -بند 1۴تبدره 

 منظور به گازدار قندي يها نوشابهقيمت اداايش  ق -بند 1۴تبدره  
 پيشگيري و درمان ديابت

- 

هاي  صورتحساب  درصد  80 اهحساب یعلپرداخت  ک -بند 1۴تبدره 
 ها مهيباز سوي  ارساهی

- 

 - یدوهت مهين يها مارستانيبواگذاري  ن -بند 1۴تبدره 

پرداخت ديه بيماران هموديلی و حمايت از بيماران  ب-بند 1۵تبدره 
 خاص

 90ماده 

1۳8۵ 
 

 8٧ماده  8٧اجراي ماده راستاي در تسهيالت  9بند  – 2تبدره 

   11بند  2تبدره 
 ـ

اهحسنه با حداقل کارماد بابت پرداخت  وام قرض
 شهريه به دانشجويان

- 

 - اه مارستانيبنوسازي تجهياات پاشكی  26بند  2تبدره 

 - ساخت بيمارستان -2٧بند  2تبدره 

 (۴9بند  اهف( ماده   (۴9اجراي بند  اهف( ماده   بند د- 9تبدره 

 بند اهف 1۴تبدره 
 

هاي  صورتحساب  درصد  80 اهحساب یعلپرداخت 
 ها مهيباز سوي  ارساهی

- 

 - عوارض ثبت دارو ب -بند 1۴تبدره 

 - کارت بهداشتیعوارض بابت صدور    -بند 1۴تبدره 

 (8۵ماده   بيمارستانی پيش يها تيدورتقويت اورژانس و  د-بند  1۴تبدره 

 - دهان و دندان يها يماريبپيشگيري و درمان  ه-بند  1۴تبدره 

ارتقاي سطح سالمت جانبازان شيميايی و اعداب و  و-بند  1۴تبدره 
 روان

- 

 88بند   ماده  يیامنا ئتيهي ها مارستانيب ز -بند 1۴تبدره 

 (89ماده  در راستاي  بيمارستانی يها طرحتكميل عمليات اجرايی  ح-بند 1۴تبدره 

 - توسعه مبارزه با دخانيات منظور بهاداايش قيمت سيگار  ط -بند 1۴تبدره 

 - عوارض بازديد کارخانجات داروسازي ي -بند 1۴تبدره 

 - يیمددومان شيميا پوشش مناسب ک -بند 1۴تبدره 



 

۴۳ 

 

 ...چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و  یها برنامه یمحتوا یلتحل 

 ماده مرتبط در برنامه موضوع شماره بند ساب
 96بند  اهف( و  ب( ماده  اقشار محروم و مستضعف بستريبيمه  اهف-بند 1۵تبدره 

 (91ماده  

1۳8۴ 
 

 (8٧ماده   (8٧اجراي ماده  جهت  تسهيالت -ه  -1تبدره 

 (۴9بند  اهف( ماده   (۴9اجراي بند  اهف( ماده   نحوه ث - 9تبدره 

 -بند  1۴تبدره 
 اهف

هاي  صورتحساب  درصد  ۵0 اهحساب یعلپرداخت 
 ها مهيباز سوي  ارساهی

- 

 - ثبت هر قل  داروعوارض  ب-بند  1۴تبدره 

 - صدور کارت بهداشتیعوارض  پ-بند  1۴تبدره 

 (8۵ماده   پيش بيمارستانی يها تيدورتقويت اورژانس و  ث–بند  1۴تبدره 

 - دهان و دندان يها يماريبپيشگيري و درمان   –بند  1۴تبدره 

 - ارتقاي سطح سالمت جانبازان شيميايی چ–بند  1۴تبدره 

-بند  1۵تبدره 
 اهف

 96بند ب ماده  ريپذ بيآسبستري اقشاربيمه 

–بند  1۵تبدره 

 ۵-ب
 - خشك ريشتأمين يارانه دارو و 

براي بازنشستگان کشوري،  بيمه درمانی مكمل ث–بند  1۵تبدره 
 هشكري

- 

–بند  1۵تبدره 

 ص
 - ن بهداشت و درمان جانبازانتأمي

بند ح  – 19تبدره 
-2 

جبران کسري احتماهی حقوق و مااياي بخش بهداشت 
 درمانو 

- 



 

 



 



 

۴۵ 

 

 ...چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و  یها برنامه یمحتوا یلتحل 

 بحث، تحلیل يافته ها، نتیجه گیری، پیشنهاداتـ  چهارمفصل 
اهگوهاي جهانی بوده است اين موضوع  ريتأثتا حدي تحت  ي توسعهها برنامهحكام بخش سالمت در ا

اين احكام مترقی نتوانستند تجلی  اما .دهد یمی خود را نشان خوب بهدر برنامه چهارم و پنج   بخدوص
 ي سنواتی داشته باشندها بودجهمناسبی در 

 و وظايف ها تيمأمور انجام براي ماهی مدارف و منابع ینيب شيپ بر ناظر عمومی بخش در ياير بودجه

 و محدوده اجرايی يها  يتدم اعتباري و ماهی بازتاب يا بودجه اطالعات تعريف، اين در .است دوهت

 ارزيابی و بررسی محتوايی ،رو نيازا .است دوهت يها تيدعاه چارچوب با منطبق يا مترادف ياير بودجه

 سياسی ساختارهاي در عملياتی آن حج  و ياير بودجه گستره آن تبع به و يا بودجه يها  يتدم ماهوي

 از .بود خواهد همراه آشكار بسيار يها تفاوتبا  ارشادي يها تيحاکم يا ،گر همداخل يها دوهت سوسياهيست،

 تاريخی پيشينه و حاک  ارزشی يها نظام از متأثر از آن، اجتماعی انتظارهاي و دوهت جايگاه ديگر، سوي

 نيا و ماهی منابع به ها دوهت دسترسی چگونگی و درآمدهاي عمومی ماهيت که هرچند است، حكومت

 تعريفی ارائه و انتخاب براي بنابراين، .دارد پراهميتی نقش اين منابع، تأمين در جامعه ادراد مشارکت حدود

 ماهيت در ادشدهي يها یژگيو از ناشی يها تفاوت تأثير به بايد بخش عمومی در ياير بودجه و بودجه از

 .داشت توجه کشور مدارف هر همحدود و منابع

 يها برنامهاجراي  و تهيه در بودجه که اهميتی و ياير برنامه ممتاز جايگاه رغ  به ايران؛ در ياير بودجه
 از یتوجه قابلتوان  ماهی دوره هر براي بودجه تدويب و تهيه .است ناکارآمد ابااري دارد، عمرانی

 و اجرايی قواي نيب راي ا گسترده يها بحش و دهد یم اختداص خود به را ها دستگاه کارشناسی نيروهاي
 و مفاهي  در اخير يها دههطی  که بسياري يها یدگرگون با اسِيمق در .کند یم مطرح يگذار نقانو

 اجراي و تهيه مديريت ی،ده سازمان است، آمده پديد کشورها عمومی امور اداره در بودجه يها تيمأمور

 تحوالت از و دهبو قدي  ماهيه يها يقانونمنددرگير  و گذشته يها صورت پايبند ه  هنوز ايران در بودجه

 و پينيده مسئله به گذشته قرن  ين در بودجه و اجراي تهيه درايند ،رو نيازا .است دورمانده به مابور
 دوهت بر را خود تاايد روبه و نامطلوب پيامدهاي که شده است مبدل عمومی بخش مديريت در دشواري

 معلول ايران بودجه مسائل و ها يدشوار تر شيب سياسی کشور، حاکميت ديدگاه از .کند یم تحميل

 با مقايسه در اخير يا بودجه عملكردهاي و ساختارها تحليل که یدرحاه ،شود یم انگاشته منابع يها يینارسا

 يها يینارسا و يا بودجه تنگناهاي ،حال نيدرع .است ديگري واقعيت بيانگر ها دوهت ماهی امكانات و منابع
 مديريت منظر، اين از .است متفاوتی اسباب و سرشت داراي دممر عامه ديدگاه عمومی از بخش مديريت

و  مسائل بنابراين، است، توان ک  و پرهاينه سازوکاري و شفاف يها يمرزبند داقد يا حوزهعمومی  بخش
 و درايند انتخاب در ساختاري يها يناکارآمد بازتاب ديبا یم را عمومی بخش در ياير بودجه يها يینارسا

 .دانست دوهت يها تيمأمور مديريت

 يها نظام، کنند یم استفاده اجتماعی اقتدادي يها ياير برنامه از خود امور اداره در که کشورهايی براي
 ماهی اطالعات نظام عنوان به يا قانونی سند عنوان به) معمول يها تيمأمور و معانی بر عالوه ياير بودجه

 از يا پاره عنوان به بودجه ساالنه، کشورها، اين در .دارد نيا ديگري مه  مأموريت و معنا (دول عملياتی
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 تنظي  برنامه يها ینيب شيپ با و زمانی اعتباري عملياتی، يها مطابقت از بايد ،مدت انيم توسعه يها برنامه

 يها انيجر تيو هدا مأموريت اين براي اجراي یده سازمان که رود یم انتظار بنابراين .شود اجرا و
 تابعيت در ساختاري يها یهماهنگ ايجاد از طريق توسعه، يها برنامه اهداف تحقق يسو به يا بودجه

 .پذيرد صورت برنامه از بودجه

 در رياان اقتدادي برنامه گريد عبارت به .است متفاوت زيادي حدود تا دهد یم روي عمل در آننه اما

 يها برنامه اباار اجرايی و مدت کوتاه برنامه عنوان به بودجه از يريگ بهره بر همواره نظري يها بحش
 مسائل با در مواجهه يا بودجه يريگ  يتدم سهوهت و يريپذ انعطاف اما ،ورزند یم تأکيد توسعه،

 با مقايسه در ها  يتدماين  بودن مدت کوتاه حتی و ساالنه تكرار و اصالح قابليت نيا و نشده ینيب شيپ

 و کند یم اجرايی يها تيواقعقرين  را يا بودجه يها تيهدعا توسعه، يها برنامه مدت انيم يها ینيب شيپ
 .سازد یم ممتاز توسعه يها برنامهانضباط  داراي و مدوب يها هدف مطلق پيگيري به نسبت را ها آن

توسعه چهارم و پنج  گوياي ارتباط  ها برنامهي سنواتی در خالل اجراي ها بودجهنگاهی اجماهی به 
ي ا بودجهبند و تبدره  66از حدود  که ينحو به ي سنواتی است.ها بودجهو  ي توسعهها برنامهضعيف ميان 

مورد در ارتباط با برنامه چهارم توسعه بودند.  22مرتبط با بخش سالمت تنها  1۳89تا  1۳8۴ي ها سال
ي ها سالي ا بودجهبند و تبدره  2۵از حدود  که ينحو به شود یماين موضوع در برنامه پنج  ه  ديده 

اينكه اين ارتباط نيا در  ضمن مورد در ارتباط با برنامه پنج  توسعه بودند. 10تنها  1۳9۳تا  1۳90
 .شود یمدر تمامی مطاهعات مشابه ديده  باًيتقرنتيجه  اين دارد. سؤالو  تأملمواردي جاي 

ی يكی از مشكالت اصل عنوان بهمدوب را  يها برنامه با ساهيانه بودجه بين پيوند ي دقدانخاندوز
 مشكل اين اسناد باالدستی، با برنامه پيوند عدم بر عالوه :سدينو یمی در ايران قلمداد کرده و سينو برنامه

 بودجه توان ینم ،گريد عبارت به .دارد وجود نيا ساالنه يها بودجه مانند یدست نييپا اسناد خدوص در

 .کند اثبات را برنامه با اهداف جهبود تناسب نيست مكلف دوهت و دانست برنامه ساهه كي برش را سنواتی

 برنامه تحقق دادن نشان براي زده شتاب يها تيدعاه از يا مجموعه برنامه، پايان سال در غاهباً ،رو نيازا

 (2۳  .شود یم انجام اجرايی يها دستگاه در توسعه
 با يا بودجه يها استيس ناسازگاري يا ها تعارض ايران، اخير درگذشته: معتقد استشبيري نژاد 

 موارد اغلب در رياان برنامه آمده عمل به يها ینيب شيپ رغ  به ،مدت انيم يها برنامهمدوب  يگذار هدف

 (2۴  است. شده منجر توسعه يها برنامه يها يبند صورت و ها هدفتييير  به
 چهارم برنامه قانون کمی احكام با برخی 1۳8۵رابطه بودجه  عسگري و همكاران در گاارش ارزيابی

 ازجمله ساالنه يها بودجه قاهب در برنامه يها يريگ جهت انعكاس توسعه چنين آورده است: چگونگی

 ارتباط بين برقراري .ابدي یم اهميت بودجه هوايح تدويب هنگام به خدوص به که سؤاالتی است

 همننين و کشور در ياير بودجهدعلی  نظام .است دشوار کاري متعدد داليل به ايران در وبودجه برنامه

 .کند ي ن  دراه  را توسعه يها برنامه از سنواتی ساختاري بودجه تبعيت زمينه توسعه يها برنامه ساختار

از  استفاده همننين و هستند کمی معيارهاي داقد که برنامه احكام از يا مالحظه قابل تعداد وجود عالوه به
 برنامه احكام از یتوجه قابل بخش انعكاس نحوه پيگيري ندارد، يا بودجه قاهب که اصطالحات و عبارات
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 نيا هستند کمی که داراي معيارهاي مورد احكامی در همننين .سازد یم ناممكن عمالً را بودجه هوايح در

 در تفاوت ،تيدرنها .کند یم دشوار را برنامه احكام ارزيابی ،شده فيتعر اصطالحات يريکارگ به عدم

 حاوي تدميمات که سندي عنوان به بودجه اعتبار ... و متعدد يها هيحاصال اثر در قوانين بودجه و عملكرد

 بودجه قانون و اليحه برنامه در احكام از حكمی گر ا حتی هذا .سازد یم مخدوش را است دوهت ماهی

 .ندارد وجود چندانی حك ، اطمينان اين عملی تحقق خدوص در يابد، انعكاس یخوب به

 رعايت عدم از حاکی 1۳8۵بودجه  اليحه در پيشنهادي ارقام و چهارم برنامه قانون کمی احكام بررسی

 (2۵  .است برنامه موردنظر يها سقف
 وبودجه برنامه بين پيوند زاويه از توسعه چهارم ي مجلس در گاارشی به بررسی برنامهها پژوهشمرکا 

 و تهيه موجود ماهی راتمقر و قوانين مجموعه بستر در توسعه چهارم پرداخته چنين آورده است: برنامه
 قانون ،1۳66 سال مدوب کشور عمومی محاسبات قانون :از اند عبارت قوانين اين ازجمله .شد خواهد اجرا

در  که است اين اول نكته .1۳62 سال مدوب محاسبات ديوان قانون و 1۳۵1 سال مدوب وبودجه برنامه
 وجود کل کشور بودجه تنظي  و تهيه چگونگی براي مشخدی قانونی تكاهيف هنوز برنامه، اين آغاز آستانه

 انجام براي راه وبودجه برنامه بين ونديپ با رابطه در طرف كياز تا است شده موجب امر اين .ندارد

 تا گرديده کشور موجب در یسينو بودجه تر شيب سابقه ديگر طرف از و باشد باز مختلف تفسيرهاي

 حك  ۳00 به وجود ناديك .بگيرند خود به يا دجهبو معمول شكل عمرانی يها برنامه يوسو سمت

 (26  .مدعاست اين به شاهدي خود توسعه چهارم برنامه در يا بودجه
رغ  ضرورت هماهنگی ميان  رياي نيا در گاارشی چنين آورده است به سازمان مديريت و برنامه

،  هماهنگی از بين ردته و اهدافمدت، غاهباً در عمل اين تناسب و  هاي ميان هاي ساهيانه با برنامه بودجه
اي  اهشعاع تخديص منابع و تدميمات موقت و بودجه ها تحت مدت در برنامه هاي ميان راهبردها و سياست

 رياي حاک  و مسلط شده است. رياي بر نظام برنامه هاي بودجه قرارگردته و حتی ادبيات، اباارها و شيوه
 2٧) 

ي توسعه چنين ها برنامهدرمان را در طی  و بخش بهداشت در دوهت کلی جنانی در پژوهشی عملكرد
 و مثبت اداايشی، روندي برنامه اول طی درمان و بخش بهداشت در دوهت کلی : عملكرددينما یمتوصيف 

 درمان و بهداشت بخش جاري اعتبارات دوم، برنامه يها سال در .است داشته شده ینيب شيپ ارقام از بيش

 خدمات و بهداشت بخش ريز مانند ها بخش ريز برخی در اعتبارات عمرانی .است صعودي داشته روندي

 اما ؛شد مواجه بود، شده ینيب شيپ برنامه در ازآننه تحقق کمتري درصد عمومی با درمان و بهداشتی

 برنامه يها سال طی .است داشته اداايشی روند و بخش، مطلوب يا بودجهاعتبارات  عملكرد حال نيباا

 اعتبارات) جاري به بودجه درمان و بهداشت بخش کل اعتبارات از درصد ۵0 حدود متوسط طور به سوم

 .است شده  يتقساختداصی  درآمد و ي(ا هيسرما يها يیدارا تملكعمرانی   بودجه به بقيه و (يا نهيها

 بودجه کل درصد از ۳۵ حدود ها سال اين طی درمان و بهداشت بخش اختداصی درآمدهاي از ها پرداخت

 پس (اجراشده) توسعه برنامه سه طی درمان بهداشت، بخش اعتبارت روند مقايسه ،درمجموع است. بوده

 اين اعتبارات سه  اعتبارات، کمی اداايش رغ  به که است آن دهنده نشان اسالمی انقالب از پيروزي
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 کنار در بمطل اين گردتن نظر در با .است بوده کاهنده روندي داراي دوهت عمومی از بودجه بخش

 که گردت نتيجه چنين توان یم بخش اين نامناسب وضع و ايران درمان و بهداشت بخش پايين موقعيت

 (28  .«شود بهداشتی خدمات توسعه موجب است نتوانسته درمان و بهداشت بخش در اعتبارات دوهت»
چنين آورده  ايران هاي توسعه در شناسی برنامه آسيبنيا در گاارش  شبكه تحليلگران تكنوهوژي ايران

هاي ساهيانه وجود ندارد و برنامه به  ساهه و بودجه هاي پن  در کشور ما، ارتباط منسجمی بين برنامهاست 
که است که براي ضمانت اجراي برنامه، دوهت بايد  رود. اين درحاهی راه خود و بودجه نيا به راه خود می

ترين اباارهاي دوهت، اباارهاي ماهی و  يكی از عمدهاباارهاي مختلف خود را به خدمت برنامه درآورد و 
 شود. گيري واقع می هاي ساهيانه مورد تدمي  تخديص منابع است که در بودجه

ديگر، تابعيت بودجه از برنامه است.  عبارت معناي تبديل اسناد برنامه، به اسناد بودجه و به اين موضوع به
ها  معناي اختداص واقعی منابع محدود کشور به اوهويت ، بههاي بودجه تبلور جائيات هر برنامه در رديف

 باشد. هاي برنامه توسعه می و سياست
هاي ساهيانه موجب سرازير شدن منابع  دهيل عدم وجود اين ارتباط، منويات بودجه در بسياري موارد به

توسعه ندارند.  هاي شده در برنامه هاي شناخته گردد که هيچ نسبتی با اوهويت هايی می کشور در بخش
نيادتگی موجود و مشكالت عديده اقتدادي، انحراف منابع  ناگفته پيداست در شرايط کشور ما، با توسعه

 ها نخواهد داشت. هاي اساسی، معنايی جا اتالف آن کشور از اوهويت
در  ازاي مناسبی  به  شود که ما ها ديده می از سوي ديگر اهداف کيفی متعاهی زيادي در متون برنامه

مثال به تقويت پول ملی، دقرزدايی، عداهت اجتماعی، توسعه اقتدادي،  عنوان هاي ساهيانه ندارند. به بودجه
 توان اشاره نمود. نظ  و انضباط اجتماعی و موارد متعدد ديگر می

ن اي که اعمال اي گونه اي اشاره داشت. به هاي توسعه توان به اعمال اصالحات مكرر در برنامه همننين می
اي ساهيانه تحميل کـرده و دسـتيابی بـه اهـداف      اصالحات در برخی موارد بار ماهی سنگينی را در بودجه

هايی را  تر، ضوابط و چارچوب توان با بررسی دقيق که می کند. درصورتی برنامه را در برخی موارد دشوار می
هـا جلـوگيري کـرد.     برخی آسيباساس اين ضوابط از رويداد  در اعمال اصالحات برنامه تعيين کرد تا بر

 29) 
چنـين آورده اسـت:    1۳91عايا خانی و همكاران نيا در گاارش ارتباط بين برنامه پنج  توسعه و بودجه 

هـاي   حك  از قانون برنامه پنج  توسعه، شامل يكسري وظايف و تكـاهيف بـراي دوهـت و دسـتگاه     1۴2
هاي سـنواتی اسـت بررسـی اليحـه      تبار در بودجهاجرايی است که قابليت اجرايی آن وابسته به تأمين اع

بينـی   پـيش  1۳91حك  موجود، در سال ماهی  1۴2حك  از  18دهد که تنها  نشان می 1۳91بودجه سال 
هـدف کمّـی بخشـی بـا دوره زمـانی       ۵2ي ديگر در برنامه پـنج  توسـعه   از سواست.  اعتبارشدهتأمين 

تحقق غاهب اين اهداف، نياز به تأمين اعتبار در  هاي مختلف وظايف دوهت است. مشخص مربوط به حوزه
 1۳91ماهی  هاي ساهيانه دارد و وجود شرط زمانی تحقق اين اهداف، مستلام اين است که در سال بودجه

قـرار گيـرد.    مـدنظر  ادشـده يهـاي تحقـق اهـداف     عنوان دومين سال اجراي برنامه، تمهيدات و زمينه به
، 1۳91شود که تنهـا دو هـدف از اهـداف دـوق در اليحـه بودجـه        یديده م ۵جدول  بر اساس حال نيباا
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شود،  نيا ديده می یدرا بخشهدف کمّی  6است. در قانون برنامه پنج  توسعه،  اعتبارشدهبينی تأمين  پيش
اي در برنامه پنج  وجـود نـدارد و تدـويري از رونـد متييرهـاي       يادته جدول کمّی ساخت که يیازآنجااما 

شـود، رديـابی ميـاان تحقـق ايـن اهـداف در        هاي اجراي برنامه پـنج  ديـده نمـی    المذکور در طول س
مجموع  توان اظهارنظر کرد. در می یسخت بههاي سنواتی بسيار دشوار خواهد بود و در اين خدوص  بودجه

رنگی ميان برنامه  ردت پيوند و سازگاري ک  دهد که عليرغ  آننه انتظار می مطاهب اين گاارش نشان می
با احتساب تمام احكام  که يطور بهشود.   دومين سال اجراي برنامه( ديده می 1۳91نج  و اليحه بودجه پ

شـدند، تنهـا    هحاظ می 1۳91حك ( برنامه پنج  که بايد در اليحه بودجه  216مجموع  در  شده يبند طبقه
 (۳0  بوده است. موردتوجه 1۳91حك  آن در اليحه بودجه  22

و  توسـعه  پـنج   برنامـه  ،انـداز  چشـ   سـند  بـين  کيفـی  و کمـی  يا در گاارش ارتباطجوادي و همكاران ن
 ناسـازگاري  يـا  هـا  تعـارض  توسـعه،  يهـا  برنامـه  اجـراي  دوران طـول  : درسدينو یمسنواتی  يها بودجه

 آمـده  عمـل  بـه  يهـا  ینيب شيپ رغ  به ،مدت انيم يها برنامه مدوب گذاري باهدف يا بودجه يها استيس
 .اسـت  شـده  توسـعه منجـر   يهـا  برنامه يها يبند صورت و ها هدف تييير به موارد اغلب در رياان برنامه

 :است ذيل شرح به امر اين داليل نيتر عمده
 ندارند آن کمّی جداول ارقام با اي يادته ساخت ارتباط ها برنامه احكام 

 آورد می وجود به برنامه از بودجه انحراف براي را الزم زمينه نفتی درآمدهاي 
 دوهت خريد کاهش قدرت و تورم نرخ بودن باال 

 که کالن اقتداد اهداف به رسيدن منظور به اقتدادي هاي سياست ثبات به ها دوهت پايبندي عدم 

 است شده بينی پيش توسعه هاي برنامه در
 :باشد رو روبه پديده دو با زمان ه  طور به کشور تا اند شده موجب دوق داليل مجموع

 بـرآورد  برنامـه  در براي دوهت شده ینيب شيپ تكاهيف و وظايف مجموع انجام براي الزم منابع چون -اهف

 هـذا  ندارد، ( وجودقبلی تعهدات حج  به با توجه  ها آن انجام براي الزم منابع ديگر طرف از و است نشده

 مردم اعتماد عدم مر،ا اين نتيجه .بگذارند کنار را برنامه احكام از آگاهانه بخشی تا شوند یم مجبور ها دوهت

 .است اسالمی مجلس شوراي مدوبات کاهش اعتبار و تدميمات دوهتمردان به

 ها دوهت هذا ،شود یم برنامه دراه  احكام از یاعتباربخش تأمين براي زمينه نفتی، اداايش درآمدهاي با -ب
 ثبـات  برنامه، در شده ینيب شيپ ارقام سقف خار  از حرکت با و دهند یماداايش  را بودجه حج  سرعت به

 (۳1  .شود یم تاهال دچار کالن اقتداد
اسالمی در گاارش ارتباط برنامه پنج  توسعه با اليحـه بودجـه سـال     شوراي مجلس يها پژوهش مرکا
تـوان در سـه بخـش     موجـود در برنامـه پـنج  را مـی     بندي کلی احكـام  يك تقسي  : درسدينو یم 1۳9۳
 بندي کرد: طبقه

 ریزي ساختار بودجه احکام مربوط به 
محتواي هاي آن و همننين  بندي رياي، طبقه که در آن احكام برنامه درباره موضوعاتی نظير شيوه بودجه 

اي(،  هـاي سـرمايه   هـاي عمرانـی  تملـك دارايـی     اسـتانی، طـرح   هاي اطالعاتی آن، شيوه اجراي بودجه
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حك  قانونی برنامه  2۳۵د که درمجموع از ها و... را مشخص نماي ، ترجيحات و معاديتتافيتخفها،  ماهيات
 درصد احكام( داراي چنين ماهيتی است. 8حك  آن  در حدود  19پنج  توسعه 

 اي احکام صریح بودجه 
اي در قانون برنامه پنج   صورت مشخص به تأمين ماهی و يا حمايت ماهی و بودجه که در آن صريحاً و به

درصد احكام( از احكام قانون برنامـه پـنج  توسـعه را     60د  حدو حك  1۴2است که در حدود  شده اشاره
هـاي سـاهيانه دارد و وجـود شـرط      شود. تحقق غاهب اين اهداف، نياز به تأمين اعتبار در بودجه شامل می

هـاي تحقـق اهـداف     ماهی، تمهيدات و زمينـه  هرسالزمانی تحقق اين اهداف، مستلام اين است که در 
 نتاي  آن در گاارش عملكرد ساهيانه برنامه قابل ارزيابی باشد.قرار گيرد و  مدنظر ادشدهي

 و بخشي برنامه پنجم توسعه يفرا بخشاهداف  
اسـت، امـا    شـده  نيـي تعهدف کمّی بخشی  ۵2و  یدرا بخشهدف کمّی  6در قانون برنامه پنج  توسعه،  

ي از روند متييرهـاي مـذکور   اي در برنامه پنج  وجود ندارد و تدوير يادته جدول کمّی ساخت که يیازآنجا
هـاي   شود، رديابی مياان تحقـق ايـن اهـداف در بودجـه     هاي اجراي برنامه پنج  ديده نمی در طول سال

 (۳2  نيست. ريپذ امكانسنواتی 
 

 يبند جمع
نگاه کلی به احكام و اهداف  ادشدهيهاي  از تييير رويكردي در نگاه به بخش سالمت در برنامه نظر صرف
هاي کلی برنامـه از منظـر    توسعه در اين بخش گوياي اين مطلب است که بسياري از سياست يها برنامه

برخـی احكـام    گـر يد عبـارت  بـه ظرف زمانی در قاهب مواد و احكام برنامه قابليت پيگيري و اجـرا ندارنـد.   
کشـور و  در برنامه که جنبه اجرايی و خدماتی دارند با توجه بـه امكانـات مـاهی و اجرايـی      شده ینيب شيپ

نيا که جنبه  برخی ساهه آن برنامه قابل تحقق و اجرا نيستند. جداول ماهی کالن برنامه در ظرف زمانی پن 
 ادشـده يموضـوع   عـالوه بـر  . همننـين  رادارنـد بعدي  يها برنامهدارند نياز به استمرار در  يگذار استيس

مشخدی براي ارزيابی عملكـرد و  بسياري از مواد قانونی برنامه داقد متوهی مشخص هستند و يا شاخص 
شـاهد تيييـرات    هـا  دوهـت موضـوع باعـش شـده بـا تيييـر       اين پاسخگويی صريح از طرف دوهت ندارند.

بـر اثربخشـی اجـراي آن     ريتـأث موجـب   خـود  خودبـه در نحوه اجراي احكام برنامه باشي  که  یتوجه قابل
 .شود یم

  يتدـم ريـاان و   ع از ديرباز دغدغه ذهنی برنامهموضو اين است. وبودجه برنامهموضوع مه  ديگر ارتباط 
« بودجـه »و « برنامـه »ريـاان از دو موضـوع    هاي مختلفی کـه برنامـه   بوده است و بنا به برداشت رانيگ

 اند تدور روشنی از آن وجود ندارد. داشته
اسی در ماهيه هاي اس رياي يكی از ضعف رياي و بودجه ، برنامهيگذار استيسناتوانی در ايجاد ارتباط ميان 

، يگـذار  اسـت يسدهنـده   است. دقدان يك سازوکار ارتباط توسعه درحالخدوص در کشورهاي  عمومی به
بينـی منـابع مـاهی حتـی بـراي       رياي ريشه در عوامل متعددي دارد. ناتوانی در پيش رياي و بودجه برنامه
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سـتی، نـاتوانی در طراحـی    هـاي سيا  مـدت، نـاتوانی در هـدايت منـابع بـه اوهويـت       هاي زمانی کوتاه دوره
هـاي سياسـتی در    ريـاي و اوهويـت   برنامه، ناتوانی در محدود کردن برنامه ينامب برهاي سياستی  اوهويت

گيري مجموعه عواملی هستند که  پذيري و پاسخگويی در نظام تدمي  محدوده امكانات، دقدان مسئوهيت
هاي ماهی  دهاي ضعيف و مخرب براي انتخابکارکر ها آنکنند و نتيجه  گيري را مختل می درآيند تدمي 
 دوهت است.

 و وظـايف  هـا  مأموريت انجام براي ماهی مدارف و منابع بينی پيش بر ناظر عمومی بخش در رياي بودجه

 و محـدوده  اجرايـی  هـاي  تدـمي   اعتباري و ماهی بازتاب اي بودجه اطالعات تعريف، اين است. در دوهت

از ديگر سو در کشورهايی کـه در اداره   .است دوهت هاي دعاهيت چارچوب با منطبق يا مترادف رياي بودجه
عنـوان برشـی از    رياي بـه  کنند نظام بودجه هاي اقتدادي ـ اجتماعی استفاده می  رياي امور خود از برنامه

 هاي بينی گردد و بايد در تطابق عملياتی و اعتباري و زمانی با پيش مدت تعريف می هاي توسعه ميان برنامه
مدت  عنوان ابااري کوتاه رياان اقتدادي همواره بودجه را به ، برنامهگريد عبارت بهبرنامه تنظي  و اجرا شود. 

بنـدي   تـوان سـندي بـراي اوهويـت     دانند. از اين ديدگاه برنامه را می هاي توسعه می و اجرايی براي برنامه
 ها و وظايف دوهت تلقی کرد. مأموريت

پردازند، امـا در   ها و وظايف خود می ها به انجام مأموريت اتی کثيري از دستگاهبدين ترتيب در بودجه سنو
است، بودجه  شده گردتهاوهويتی در نظر  ها آنها و وظايف که طبق برنامه براي  مورد آن دسته از مأموريت

بـر   گيـرد.  اي در قاهب اختداص اعتبارات ويژه  حتی در بخشی مجاا( در نظر مـی  سنواتی تمهيدات ويژه
هـاي اجرايـی ايجـاد کنـد      اين ديدگاه برنامه نبايد تكاهيف و وظايف جديد براي دوهـت و دسـتگاه   اساس

هاي اجرايی کشور نيست(، بلكه نحوه  برنامه توسعه، قانون شرح وظايف جديد براي دستگاه گريد عبارت به 
ه در قانون اساسی، قوانين زيرا وظايفی ک؛ عملياتی کردن وظايف قانونی موجود در قاهب زمان معين است

اسـت در اغلـب مـوارد     شـده  گذاشـته هـاي اجرايـی    دسـتگاه  بـر عهـده  هاي مربوطه  تأسيس يا اساسنامه
هاي کلی بوده و داقد مفاهي  عملياتی و روشن است و به همين دهيل يكی از مجاري اصلی که به  تعريف

 امه توسعه است.دهد، برن اين وظايف صورت کمّی و اوهويت زمانی و عملياتی می
عنوان دو اباار در مديريت بخش عمومی( از ديرباز  رياي  به رياي و بودجه در ايران نيا، موضوع ارتباط برنامه

هاي توسعه براي يك بازه زمـانی   کشور بوده است. اصوالً، برنامه رانيگ  يتدمرياان و  دغدغه ذهنی برنامه
ه ماهی دوهت براي يك سال اسـت. ايـن وجـه تشـابه زمـانی      بودجه برنام که یدرحاهشوند  ساهه تنظي  می ۵

اي است و قاعدتاً بايد  برنامه بودجه ۵هاي توسعه مشتمل بر  است که برنامه شده برداشتموجب اين تدور و 
کشور در  رانيگ  يتدمهاي توسعه محقق شود. بنابراين،  برنامه بودجه سنواتی اهداف برنامه ۵از راه تدوين 
اما در عمل ؛ اند که اين دو در راستاي يكديگر باشند و هدف واحدي را دنبال کنند و انتظار داشته  پی آن ردته

اند، بلكـه   همديگر را تقويت نكرده تنها نهاند و  هاي سنواتی هريك راه خود را ردته  هاي توسعه و بودجه برنامه
ريـاي   رياي و بودجه منطقی بين برنامه . درواقع، پيونداند قرارگردتهدر تعارض با همديگر نيا  گاهی اوقات

در کشور وجود نداشته و اين کاستی بعضاً به اتالف منابع ملی منجر شده است. ايـن نارسـايی ريشـه در    
 از: اند عبارت ها آنعوامل مختلفی دارند که برخی از 
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 اي توسعهه هاي سنواتي و برنامه الف( اهداف متفاوت بودجه
و وظـايف   ها مأموريت انجام براي ماهی مدارف و منابع بينی پيش بر ناظر عمومی بخش در رياي بودجه 

 بـر عهـده  ها در يك دوره تاريخی بر اساس قوانين و مقررات مختلف  است. اين وظايف و مأموريت دوهت
 کـه  یدرحـاه نيا در طول زمان تداوم دارند.  ها آناست و چارچوب قانونی دارند و عمده  شده گذاشتهدوهت 
نيازهـاي   بـر اسـاس  هـاي خـود    بندي وظايف و مأموريت هاي توسعه درصدد اوهويت از راه برنامه ها دوهت
هاي توسعه  هاي توسعه متفاوت بوده است. برنامه ، کارکرد بودجه از برنامهدرواقعاند.  اي کشور بوده توسعه

 که یدرحاه. اند گردته شكلد، شو زمان ايجاد می درگذرها و نيازهايی که  اوهويت شبرديپابااري براي  مثابه به
 .هاست آنهاي تقريباً ثابت دوهت و آثار ماهی  بودجه، سندي براي نمايش مأموريت

باه ابازار    یگااار  هادف بنادی و   هاای توساعه اا ابازار اولویات     ب( تبدیل برنامه
 ها و ایجاد وظایف جدید برای دستگاه یگاار قانون

را در يك  ها آنها و وظايف دوهت و اهداف  اتی کردن مأموريتهاي توسعه بايد نحوه عملي قاعدتاً برنامه 
ها و  گذاري توانند آثار ماهی اوهويت هاي ساهيانه می بازه زمانی مشخص تعيين کنند. بدين ترتيب بودجه

هاي توسعه سازوکاري براي  ، برنامهگريد عبارت بهي تخديص منابع ماهی را نشان دهند. ها يگذار هدف
هاي دوهت در قاهب زمان است.  هاي دوهت و نحوه عملياتی کردن وظايف قانونی دستگاه تدريح مأموريت

هاي اجرايی  دستگاه بر عهدههاي مربوطه  زيرا وظايفی که در قانون اساسی، قوانين تأسيس يا اساسنامه
مين هاي کلی بوده و داقد مفاهي  عملياتی و روشن است و به ه است در اغلب موارد تعريف شده گذاشته

دهد، برنامه  دهيل يكی از مجاري اصلی که به اين وظايف صورت کمّی و اوهويت زمانی و عملياتی می
هاي اجرايی  اين ديدگاه، برنامه نبايد تكاهيف و وظايف جديد براي دوهت و دستگاه بر اساستوسعه است. 
هاي اجرايی کشور نيست(،  اهبرنامه توسعه، قانون شرح وظايف جديد براي دستگ گريد عبارت بهايجاد کند  

هاي توسعه از  بلكه نحوه عملياتی کردن وظايف قانونی موجود در قاهب زمان معين است. در عمل برنامه
 .ي داصله داشته استا ژهيکار ويك چنين 

 ها اا محدودیت منابع تبعیت سیاستج( عدم 
هـاي اجرايـی( در    جديد براي دستگاهاي از وظايف و تكاهيف  پديده مابور  تبديل سند برنامه به مجموعه 

شوند، در  هاي آنان اتخاذ نمی منابع و هاينه  ها با توجه به محدوديت کنار اين واقعيت که تدميمات برنامه
گونه  توان نشان داد که بدون هيچ هاي مختلفی می برد. به روش عمل اعتبار احكام برنامه را زير سؤال می

جموعه امكانات ماهی کشور در حدي نيست که دوهت را قادر سازد بـه  تعيين وظايف جديد براي دوهت، م
قول داده و آننه عمـل   آننهوظايف و تكاهيف دعلی عمل کند. اين موضوع منجر به اختالف داحش بين 

هـاي   است. ارتبـاط ضـعيف سياسـت    يگذار استيساعتباري  گردد و کمترين نتيجه آن نيا بی شود می می
احكام برنامه بلكه بسـياري از قـوانين    تنها نهدوديت منابع منجر به نقض آگاهانه هاي توسعه و مح برنامه

 بعد تشريح شده است. دربندشود که  ديگر می

 ریزی های توسعه و بودجه برنامه د( تناقض احكام قانونی
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 ...چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و  یها برنامه یمحتوا یلتحل 

دوهت موظـف اسـت بـار مـاهی کليـه      »آمده است که:  گونه نيا( قانون برنامه پنج  توسعه 22۵در ماده  
احكام قانون برنامه پنج  که مستلام استفاده از منابع عمومی اسـت را در هـوايح    ازجملهقوانين و مقررات 

 «.بينی اجرا نمايد بودجه سنواتی در حدود درآمدهاي وصوهی و پيش
 ربـط  يذ مقررات و قوانين رعايت به اهاام با قانون اين آمده است که: واحده ماده« 1»همننين در تبدره 

 منـابع  وصـوهی  حـدود  قـانون در  اين مدارف محل از پرداخت و تعهد و منابع وصول و باشد می اجرا قابل
 که یدرحاهباشد. اين  می ريپذ امكان« ( قانون برنامه پنج  توسعه22۴ماده  « و» بند مفاد رعايت»با  صرداً

اي و  عتبـارات هاينـه  کليـه ا »( قانون برنامه پنج  توسعه آمده است کـه:  22۴ماده  « و» دربنداست که 
هاي منـدر  در جـداول قـوانين     ها و ساير اعتبارات و رديف اي و ماهی و کمك هاي سرمايه تملك دارايی

بودجه سنواتی به شرح عناوين و ارقام جداول مذکور دقط در حدود وصوهی درآمدها و ساير منابع عمومی 
متبادهـه   يهـا  نامـه  موادقتبر اساس مفاد  دهادشيبه شرح عناوين و ارقام مندر  در جداول مربوط قوانين 

دستگاه با معاونت و در حدود ابالغ و تخديص اعتبار از سوي معاونـت، قابـل تعهـد، پرداخـت و هاينـه      
 «.است

دهنـده   دهد، اما از سـوي ديگـر نشـان    مواد دوق هرچند که وابستگی عملكرد برنامه به تأمين ماهی را نشان می
بـدين طريـق سـازوکار     گريد یعبارت بهو مجوزهاي عدم پاسخگويی دوهت است  ضمانت اجرايی ضعيف برنامه

 بينی و مجاز شمرده است نقض احكام برنامه در خود برنامه پيش

چهـارم و بخدـوص    يهـا  برنامه: بسياري از احكام ریزي ریزي بر برنامه هك( غلبه دیدگاه بودجه

 سنواتی ندارند. هاي بودجه و تبدره پنج  توسعه ماهيتی برتر از احكام
 

 پیشنهاد
که تطابق زمانی دوره دعاهيت قواي مجريـه و   است نياقرار گيرد  موردتوجهکه بايد  يك نكته مه -اهف

هاي متعـدد اجـرا در    هاي توسعه ايران وجود ندارد و اين مه  با توجه به روش مقننه با دوره زمانی برنامه
 ها را کاسته است. رايی برنامهقواي مجريه و مقننه و ديگر موارد از ضمانت اج

توسعه در بخش سالمت الزم است جامعيـت   يها برنامهمشخص بايد گفت در تدوين قوانين  طور به -ب
جهت ارزيابی مقرر شود و احكام به نحوي تدوين  يیها شاخص شده مشخصکادی هحاظ شود متوهی امر 

 شوند که در بازه زمانی مقرر قابليت اجرايی داشته باشند.

 
پس از تدوين کليات برنامه، ضروري است جائيات عمليات اجرايی ساهيانه و تخديص منابع، تهيـه و   - 

توان از شكستن  هاي برنامه، مبين کل برنامه باشد. می هاي سال مجموع سياست که يطور بهطراحی شود. 
ي تبـديل  بـه معنـا  ن موضوع . ايادکردي سنواتی يها وبودجه برنامهتلفيق  بنامها در ايران  برنامه به بودجه

، تابعيت بودجه از برنامه است. تبلور جائيـات هـر برنامـه در    گريد عبارت بهاسناد برنامه، به اسناد بودجه و 
هاي برنامه توسعه  ها و سياست ي اختداص واقعی منابع محدود کشور به اوهويتبه معناهاي بودجه،  رديف
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

هاي ساهيانه موجب سرازير شـدن   ن ارتباط به منويات بودجهعدم وجود اي ليبه دهاست. در بسياري موارد 
 هاي توسعه ندارند. در برنامه شده شناختههاي  شود که هيچ نسبتی با اوهويت هايی می منابع کشور در بخش

مـدت   چـارچوب ميـان  » بنـام رياي از سازوکاري  رياي و بودجه کشورهاي مختلف براي پيوند زدن برنامه
ي و گـذار  اسـت يسريـاي،   ( اين سازوکار سـه وظيفـه برنامـه   ۳۴کنند.   فاده میاست«  (MTEF) 1مخار 
سازد و مشكالت ناشی از گسـترش وظـايف    رياي را در يك چارچوب پيوسته با يكديگر مرتبط می بودجه

دهـد.   هاي سياستی را در چارچوب امكانات در دسترس قرار می دهد. همننين، انتخاب دوهت را تقليل می
شود که توسط منابع در دسترس محـدود   ي برنامه تعيين میبرم بناهاي سياستی  کار، اوهويتاين سازو در
شـود. ايـن    گيري در باالترين سطح  معموالً کابينـه( تعيـين مـی    گردد. عالوه بر اين چارچوب تدمي  می

سـازد. اهبتـه طراحـی ايـن چـارچوب مسـتلام        ي را در حيطه امكانات محـدود مـی  گذار استيسچارچوب 
هايی براي تقويت نظـام   درآيند  و بنا نهادن و اجراي مجموعه ازيموردنهاي دنی، وجود اطالعات  شتيبانیپ

 (۳2  گيري است. تدمي 
هاي درآمـدها و مخـار     بينی منظور پيش مدت مخار  در ابتدا، چارچوب اقتداد کالن به در چارچوب ميان
راي دستيابی به انضباط ماهی کـالن حيـاتی اسـت.    گيرد. اين مرحله ب ی قرار میموردبررسسه سال آينده 

هـا   ها و وزارتخانه ها و دستاوردهاي بخش است. در گام اول، اهداف، دعاهيت گام سهمرحله دوم مشتمل بر 
گيرد.  ها توادق صورت می ها و بخش ي وزارتخانهها برنامه ريزو  ها سربرنامهشود. در گام دوم، بر  مرور می

براي سـه سـال آتـی تعيـين      موردتوادقهاي  ها و طرح اي برنامه اي جاري و سرمايهه در گام سوم، هاينه
شـود. در مرحلـه چهـارم،     دار توادـق مـی   هـاي اوهويـت   شود. در مرحله سوم، در مورد اهداف و برنامـه  می

تفدـيلی   صـورت  بهی چارچوب مخار  طورکل بهشود و  ها تعيين می ها و بخش وزارتخانه  هاي هاينه سقف
گـردد. در مرحلـه بعـد،     هـا توسـط کابينـه تعيـين مـی      گردد. در مرحله پنج ، سـقف هاينـه   می مشخص
کنند. در مرحله هفت ، نيا  می ساهه سههاي  هاي مدوب کابينه اقدام به تخمين ها در داخل سقف وزارتخانه
 شوند. رياي بازنگري و به کابينه و مجلس ارائه می ها در نهاد برنامه تخمين

هـا و   احدـاي برنامـه   ي را جهتا مرحله ۵ درآينديك  وبودجه برنامهبراي برقراري ارتباط بين ازوجی نيا 
مقايسـه و   ،هـا  هـا و دعاهيـت   اين پن  مرحله شامل شناسايی و تعيين برنامـه  پيشنهاد داده است: ها دعاهيت
مقايسـه   ،سطوح مختلـف برآورد هاينه هر برنامه و دعاهيت در  ،ها ها و دعاهيت اهميت برنامه ليوتحل هيتجا

هـا و   تـرين برنامـه   انتخـاب مناسـب   و هـا  سطوح مختلف هاينه هر برنامه و دعاهيت و تعيـين اوهويـت آن  
 باشد یم ها دعاهيت

 ها: ها و دعاهيت شناسايی و تعيين برنامه -مرحله اول
لف را در مرحلـه  هاي مخت ها و دعاهيت توان برنامه با توجه به عملكرد اقتدادي، اجتماعی و درهنگی، می 

ترين سطوح عملياتی  تواند تا پايين اي، شناسايی يا احدا کرد که اين موضوع می اوهيه تدوين برنامه توسعه
 هاي اجرايی در قاهب طرح و پروژه مشخص شود. دستگاه

 ها: ها و دعاهيت اهميت برنامه ليوتحل هيمقايسه و تجا -مرحله دوم

                                                           
1
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 ...چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و  یها برنامه یمحتوا یلتحل 

اهميـت   که ينحو ها است به ها و دعاهيت و اوهويت هر يك از برنامههدف از اين مرحله، شناسايی اهميت  
تدور باشـد. بـدين    ساهه مطابق اهداف کالن قابل هر يك نسبت به اثربخشی اجراي آن در يك دوره پن 

هـاي   هـا، روش  هـا و اجـراي آن   ها و دعاهيـت  منظور الزم است، اطالعات کادی را نسبت به اهداف برنامه
هر دعاهيت، حج  عمليات برنامـه يـا دعاهيـت، معيارهـاي       ه و دعاهيت، برآورد دقيق هاينهاجرايی هر برنام

گيري عمليات و آثار و نتاي  اجـراي عمليـات تـأمين کـرد تـا امكـان مقايسـه و         مناسب سنجش و اندازه
 ها دراه  آيد.  ها و دعاهيت اهميت نسبی هر يك از برنامه ليوتحل هيتجا

 نه هر برنامه و دعاهيت در سطوح مختلف:برآورد هاي -مرحله سوم
هـا باشـد    گذاري جديد يا ترکيبی از آن ها ممكن است مربوط به قوانين و مقررات، نهادها يا سرمايه برنامه
ها نياز به برآورد منابع و امكانات هر برنامه يا دعاهيـت در سـطوح مختلـف     براي اجراي آن حال نياما درع
 است.

رياان در مورد کاهش، تثبيـت يـا ادـاايش     و برنامه گذاران استيگيري س تدمي  هدف از اين کار، تسهيل
هـا اسـت. تأکيـد بـر سـطوح       ، اهميت و بازدهی آنليوتحل هيها بر اساس تجا ها و دعاهيت اعتبارات برنامه

ها، متناسب با ظرديـت زمـانی و    ها و دعاهيت مختلف باعش خواهد شد که در خدوص دامنه اجراي برنامه
 گيري شود. ها تدمي  نی آنمكا

 ها: مقايسه سطوح مختلف هاينه هر برنامه و دعاهيت و تعيين اوهويت آن -مرحله چهارم
بينـی از   رياان با مقايسه سطوح مختلف هاينه هر برنامه و دعاهيت و نتاي  قابل پيش در اين مرحله، برنامه

هـا   هـاي مختلـف دسـتگاه    هـا و طـرح   اهيـت هـا، دع  بندي برنامه ها در سطوح يادشده به اوهويت اجراي آن
پردازند. در اين درآيند ضمن بررسی اطالعات در مورد هر برنامه يا دعاهيت، ممكن است به يكی از اين  می

ها، حفظ اعتبارات و اختيـارات   ها، کاهش اعتبارات و اختيارات آن ها يا دعاهيت ها نظير حذف برنامه تدمي 
 ت و اختيارات دست يابند.در سطح جاري و اداايش اعتبارا

 ترين مرحله(: ها  مه  ها و دعاهيت ترين برنامه انتخاب مناسب -مرحله پنج 
رسد  هايی می ها و دعاهيت گيري در مورد برنامه ها براي اجرا، نوبت به مرحله تدمي  پس از تعيين اوهويت 

ا توجه به اهـداف کـالن دوهـت و    گيري در سطوح باالي مديريتی و ب که بايد به اجرا درآيند. اين تدمي 
ها و  ترين برنامه شود. توجه به اين نكته ضروري است که در انتخاب مناسب هاي اجرايی اتخاذ می دستگاه
هايی انتخاب شوند که از جامعيت کادی  از بعد شموهيت و اثربخشی( در  ها و دعاهيت ها، بايد برنامه دعاهيت

 (۳( پيوست ۳۵رتبط برخوردار باشد.  هاي مختلف و م ها و پروژه اجراي طرح
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 ...چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و  یها برنامه یمحتوا یلتحل 
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 1۳8۴قانون بودجه کل کشور سال  -12
 1۳8۵قانون بودجه کل کشور سال  -1۳
 1۳86قانون بودجه کل کشور سال  -1۴
 1۳8٧قانون بودجه کل کشور سال  -1۵
 1۳88قانون بودجه کل کشور سال  -16
 1۳89قانون بودجه کل کشور سال  -1٧
 1۳90قانون بودجه کل کشور سال  -18
 1۳91ر سال قانون بودجه کل کشو -19
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 1۳92قانون بودجه کل کشور سال  -20
 1۳9۳قانون بودجه کل کشور سال  -21
راه ثريـا   انتشـارات  ماهی بخش دوهتـی سـالمت.   نيتأمتا عمل  تئوري ابواهحال  مسعود و همكاران.-22

1۳92 
ددــلنامه  (.1۳68-88نويســی توســعه در ايــران   برنامــه  خانــدوزي ســيد احســان. ارزيــابی شــيوه -2۳
 12٧-99(:1  1۵ ;1۳89. وبودجه رنامهب

ـ ر بودجـه  و بودجـه  نظري مبانی .اکبر یعل نژاد شبيري -2۴  مرکـا  .(هـا  چـاهش  و مسـائل  (ايـران  در ياي

 1۳81 اسالمی، شوراي مجلس يها پژوهش
بـا   بودجه رابطه ارزيابی (9 ( کشور کل 1۳8۵ سال بودجه اليحه درباره زنگنه. محمد عسگري، ناصر -2۵

 1۳8۴ اسالمی، شوراي مجلس يها پژوهش توسعه مرکا چهارم برنامه قانون کمی اماحك برخی
ـ ر بودجـه  نظـام  ) 1 (توسـعه  چهـارم  برنامـه  اليحه ؛ دربارهاکبر یعل نژاد، شبيري -26  بـين  پيونـد  و ياي

 1۳82 اسالمی، شوراي مجلس يها پژوهش مرکا)دوم ويرايش(وبودجه برنامه
اندازهاي توسـعه ايـران،    ها و چش  ي، مجموعه مقاالت همايش چاهشريا سازمان مديريت و برنامه -2٧

 .1۳8۴رياي، جلدهاي اول تا شش ، چاپ اول،  مؤسسه عاهی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 .دوهت در بخش بهداشت و درمان يا بودجه يها استيسو  ها نهيهاجنانی ادشين. بررسی عملكرد  -28

 26-۵(:۵2و  ۵1  ۵ ;1۳8۴اقتدادي(.  يها استيسی مسائل و مجله اقتدادي  دوماهنامه بررس
 يهـا  پـژوهش هاي توسعه در ايـران. مرکـا    شناسی برنامه آسيب شبكه تحليلگران تكنوهوژي ايران. -29

 1۳88مجلس. 

. ارتباط بين برنامـه  6 کل کشور 1۳91اليحه بودجه سال  یبررس ، حسن ورمايار.یخان ايعاداطمه  -۳0
 1۳90 اسالمی، شوراي مجلس يها پژوهش مرکا .1۳91ودجه پنج  توسعه و ب

و  توسـعه  پـنج   برنامـه  ،انـداز  چشـ   سـند  بـين  کيفی و کمی قاسمی محمد. ارتباط جوادي شاهين، -۳1
 1۳88 اسالمی، شوراي مجلس يها پژوهش سنواتی مرکا يها بودجه
. نكـاتی  6کـل کشـور:   1۳9۳بررسی اليحه بودجه سال  اسالمی، شوراي مجلس يها پژوهش مرکا -۳2

 اسالمی، شوراي مجلس يها پژوهش مرکا 1۳9۳درباره ارتباط برنامه پنج  توسعه با اليحه بودجه سال 

1۳92 
و نظـارت بـر    1۳88سـال   اقتدـادي  . گـاارش جمهور سيرئو نظارت راهبردي رياي  برنامهمعاونت  -۳۳

ريـاي   برنامهمعاونت  . چاپ اول. تهران:بخشی يها حوزه دوم: جلد برنامه چهارم توسعه. ساهه پن عملكرد 
 ۳-1۵2: 1۳90 .جمهور سيرئو نظارت راهبردي 

 کـل  1۳8۴ سـال  بودجه اليحه درباره پناهی علی. مجلل محمدرضا و ناصر، عسگري زنگنه محمد، -۳۴

مجلـس   يهـا  پـژوهش  مرکـا  .توسعه چهارم برنامه قانون احكام برخی با بودجه رابطه ( ارزيابی29کشور  
1۳8۳ 
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 ...چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و  یها برنامه یمحتوا یلتحل 

برقراري ارتباط بين برنامه توسعه و بودجه کشور؛ رهيـادتی بـراي تـدوين برنامـه      عال اهدين ازوجی -۳۵
 1۳8٧اسفند  ۳08برنامه سال هفت  شماره  نشريه .پنج 
 1۳82ابالغی مقام معظ  رهبري  کلی برنامه چهارم توسعه يها استيس-۳6

 

 




