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 كل كشور 1397بررسي اليحه بودجه سال 

 . بخش بهداشت و درمان 27

 

 

 

 

 ديريتيخالصه م

تكاليف مندرج در ، 1397اليحه بودجه سال  اعتبارات حوزه بهداشت و درمان دربررسي  منظوربه

 1،(2قوانين دائمي ازجمله قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

در حوزه لت دو اهم تكاليف. نظر قرار گرفتو قانون برنامه ششم توسعه مد هاي كلي سالمتسياست

ها و هزينه، هادرآمدسازي قانونمند شفاف، پيشگيري بر درمان اولويت عبارتند از:درمان بهداشت و 

استقرار سامانه پرونده الكترونيكي ، شوركت يآحاد جمع يتمام يمه سالمت برايپوشش ب، هافعاليت

ي خصوصي و تعاوني براي هابخشت از يحما، هاي اطالعاتي مراكز سالمتسالمت ايرانيان و سامانه

و استقرار يافته توسعه يشورهاكون در حد يناسيسكبرنامه وا يارتقا، ي دانش سالمتهاشهركايجاد 

 .نظام ارجاع و پزشك خانواده

 در بخش ساختاري 1397بودجه سال اهم نكات اليحه 

ني خود در دومين نشانگر برنامه مالي دولت براي انجام تكاليف قانودرواقع 1397اليحه بودجه سال  -

فصل  انتظار بر اين بود كه سازمان برنامه و بودجه قبل از .سال اجراي قانون برنامه ششم توسعه است

اهداف  براساسداد و مي ارائهاجراي قانون برنامه ي هاسالرا طي  هادستگاهبرنامه عملياتي ، بودجه

اليحه  تركارآمداين صورت امكان ارزيابي در  .كردمي تدوينرا  هادستگاهبودجه ، تعيين شده ساليانه

از اين  .شدمي دستگاه براي مجلس فراهمهاي تناسب آن با تكاليف قانوني و برنامهميزان بودجه و 

 1397اليحه سال ، توان ادعا كردنمي هنوز، ريزيتالش دولت براي عملياتي كردن بودجهرغم بهمنظر 

 .پزشكي تهيه شده استآموزش  درمان و، وزارت بهداشت اهداف و تكاليف قانوني برمبتني كامالً

ي هادستگاهاختيار  برمبنيواحده ماده «20»ول تبصره مي مشهادستگاهاجازه واگذار شده به  -

اين نگراني را به ، علوم پزشكيي هادانشگاهدر مورد ، هامنابع در فصول برنامهجايي جابه مجري به

  .در بخش درمان آنها هزينه شود حوزه سالمتهاي آورد كه منابع ساير بخشمي وجود

موضوع منابع  (14)ماده  «ـه»شامل تبصره ، اليحهي درآمدهاي براي منابع لحاظ شده ذيل تبصره -

 و در نظر گرفته نشده استآنها  ايرديف هزينه، «13»تبصره  «ب»و بند ها حاصل از هدفمندي يارانه

                                                 
از عبارت  «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»جاي عنوان . در ادامه متن اين گزارش به1

 استفاده خواهد شد. «2»الحاق قانون 
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هاي بدهيتأديه  جهت «5»تبصره « ه»اعتبار مندرج در بند  حلسهم سازمان بيمه سالمت از م همچنين

امر ميزان شفافيت در اليحه  اين .نيز نداردمشخص رديف ، بودهسالمت نامشخص پايه بيمه  هايسازمان

  .دهدمي بودجه را كاهش

به ، قوانين بودجه سنواتيمتفرقه در هاي اعتبارات ذيل رديف، 1397در اليحه بودجه سال  -

دارايي دستگاه تقسيم شده ، هاي عمومي و تملكاعتبارات هزينههاي متمركز منتقل شده و در رديف

 است.هاي متفرقه رديف دروزارت بهداشت فاقد اعتبار ، 1397در اليحه بودجه سال ر همين است. ب

 عمومي و تملك وهاي در بخش هزينهذيل ستون متفرقه دادن بخشي از اعتبارات دليل قرار البته 

  .مشخص نيست، دارايي

درمان ، بهداشت اعتبارات لحاظ شده ذيل وزارت از منظر 1397بودجه سال اهم نكات اليحه 

 پزشكيآموزش  و

ميليارد ريال است كه  569.728معادل  1397اعتبارات امور سالمت در اليحه بودجه سال  -

بارات فصل درمان )معادل اعت، ميليارد ريال( 128.344مشتمل بر اعتبارات فصل بهداشت )معادل 

ميليارد ريال( است. بنابراين  6.677ميليارد ريال( و اعتبارات فصل تحقيق و توسعه )معادل 434.706

 2/76فصل درمان حدود ، درصد 5/22اعتبارات فصل بهداشت حدود ، از كل اعتبارات امور سالمت

 .ه استخود اختصاص داددرصد را به 3/1درصد و فصل تحقيق و توسعه حدود 

ي هادانشگاه، ستاد برپزشكي مشتمل آموزش  درمان و، وزارت بهداشت يهارديفاعتبارات ذيل  -

بر همين اساس مجموع اعتبارات وزارت بهداشت بدون منابع  ي وابسته است.هادستگاهعلوم پزشكي و 

ت كه نسبت ميليارد ريال اس 727.772معادل ، «13»تبصره  «ب»بند  وها هدفمندي يارانهحاصل از 

 از محل منابع عمومي به ميزانميزان اعتبار  .درصد رشد داشته است 8به سال گذشته حدود 

ميليارد ريال و تملك و دارايي به  332.008 اختصاصي به ميزانهاي درآمد، ميليارد ريال 376.527

انضمام منابع  مجموع اعتبارات وزارت بهداشت به، شايان ذكر است .ميليارد ريال است 19.237ميزان 

  .رسدمي ميليارد ريال 767.272به واحده ماده «13»حاصل از هدفمندي و تبصره 

اختصاصي با  درآمد .يليارد ريال استم 464.936 ي علوم پزشكيهادانشگاهاعتبارات مجموع  -

دهد. خود اختصاص ميرا به هادانشگاهل اعتبارات كدرصد از  62حدود ، ميليارد ريال 287.397 اعتبار

با اي نيز هاي سرمايهدارايي كدرصد و تمل 37، ميليارد ريال 174.155اي به ميزان اعتبارات هزينه

 . شودرا شامل مي يكعلوم پزشي هادانشگاهدرصد از مجموع اعتبارات  1، ميليارد ريال 3.385

شروع شده  هابا تكيه بر منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه 1393سال  ازطرح تحول سالمت  -

داشته مطلوبي عملكرد  كه 1393از سال  غير بوده و به ناپايدارتاكنون ، آناعتبارات ص ياما تخص ،است

 .است عملكرد داشتهميليارد ريال  8.000حداكثر به ميزان  ساليانه 1395و  1394ي هاسالدر ، است
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هدفمندي  محلاصل از كسري منابع ح، هاي اجراي طرح تحول سالمتطي سال، بايد در نظر داشت

با اين  .است شدهبرنامه پزشك خانواده جبران  ازجمله هارديفبا سرريز كردن اعتبارات ساير ، هايارانه

در اليحه ها هدفمندي يارانهحاصل از درصدي منابع  23كاهش ، كرد بينيپيشتوان مي، توصيف

اجراي ، نامه پزشك خانوادهميليارد ريالي بر 10.000كسري حدود  و همچنين 1397بودجه سال 

« ث» مغاير با بند كه كندبا چالش روبرو شدت به برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع را در سال آينده

  .استقانون برنامه ششم توسعه  (74)ماده  «2»تبصره 

وابسته وزارت ي هادستگاه بهدو دستگاه تحت عناوين سازمان بيمه سالمت و سازمان اورژانس  -

درصد رشد يافته  8 وزارت بهداشتوابسته ي هادستگاه مجموع اعتبارات .اضافه شده است شتبهدا

  .است

بودجه از منابع عمومي دولت در اليحه اعتبارات در نظر گرفته شده براي سازمان بيمه سالمت  -

ارد ميلي 45.000زيان انباشته توجه به با  .هزار ميليارد ريال است 108.000 به ميزان 1397سال 

، ميليارد ريال در پايان سال جاري 85000 بيني افزايش آن تا سقفو پيش 1395در سال ي ريال

خريد راهبردي  ازجمله؛مندرج در قانون برنامه ششم  اين سازمان با اجراي تكاليف ضرورت دارد

كه و... اصالح نظام پرداخت ، راهنماهاي باليني ياجرا، بندي خدماتنظام ارجاع و سطح، خدمات

  .سازمان پيشگيري نمايدهاي از افزايش كسري، دنباشمي همگي در راستاي مديريت هزينه و تقاضا

فصل  ليذ، بدون هيچ اعتباريدر حوزه سالمت  يو مردم يت اجتماعكمشار يارتقا برنامه -

 سالمت در يمل و مجمع يمعاونت اجتماع ليكبرنامه باتوجه به تش نيا جاديا .شده است جاديدرمان ا

سطح سالمت  يارتقا يآنها برا تكارمش همچنينت مردم در حوزه سالمت و كجلب مشار يراستا

فصل بهداشت انتقال  ليآن الزم است به ذ رانهيشگيپ تيماه دليلبه يشود ولمي يابيمثبت ارز جامعه

  .ابدي

پزشكي از محل اعتبارات حاصل از وصول ماليات و آموزش  درمان و، سهم وزارت بهداشت -

حاصل از  واحد درصد از منابع 1تخصيص برمبني «2»قانون الحاق  (37)عوارض اعم از موضوع ماده 

، موضوع ماليات بر انواع سيگار قانون برنامه ششم (73)ماده ، به حوزه سالمتافزوده ارزشماليات بر 

 16.000ن حدود رسان به ميزاماليات بر كاالهاي آسيب برمبني «2»قانون الحاق  (48)موضوع ماده 

  .لحاظ شده است، قوانين فوق ميزان تعيين شده دركمتر از  ميليارد ريال

عدم توجه كافي به نظام ارجاع و پزشك  دليلبه، در بخش سالمت 1397سال بودجه اليحه  -

قانون برنامه ششم توسعه  هاي كلي سالمت وسياست خانواده بيشترين شكاف را با حركت در مسير

 كامالً، 1397بودجه سال جه دولت به اجراي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در اليحه عدم تو .دارد

به بهداشت و پيشگيري و  اولويت برمبنيكلي سالمت هاي سياست برخالفو اين  مشهود است

  .منابع نظام سالمت است كردهزينهمديريت  همچنين
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براي اهداف عمراني ذيل ، افزودهارزش بردرصد ماليات  1درصد از اعتبارات حاصل از  43حدود  -

( قانون 37ماده ) مفادبا  مغايرقرار گرفته است و اين سازي اعتبارات وزارتين بهداشت و راه و شهر

  .است« 2»الحاق 

ي هاسالدر نامطلوب اعتبارات آن عملكرد  وها ارانهيردن كاز هدفمند  حاصلاهش منابع ك -

براي اجراي طرح تحول سالمت را  هارديفو ها رات ساير برنامهاحتمال سرريز شدن اعتبا، گذشته

  .الزم انديشيده شوداي بودجهتمهيدات الزم است مسئله، اين  پيشگيري ازكند و براي مي مطرح

كل كشور  1397اليحه بودجه سال  «17»شود تبصره مي با توجه به موارد ياد شده پيشنهاد

 :زير اصالح شود شرحبه

ه يمه پايارائه بسته خدمات ب 1397منابع در سال  يداريت عدالت در سالمت و پايرعا منظوربه (الف

ه سالمت قرار يمه پايگان تحت پوشش بيرا صورتبهآزمون وسع  براساسه كه اقشار يلك يف شده برايتعر

از  يمندهبهرخواهد بود.  يز دانشگاهكخانواده و در مرا كنظام ارجاع پزش قياز طر صرفاًو  گيرندمي

ه يمه پايشتر از بسته خدمات بيو ب يدولتغير زكاعم از خدمات ارائه شده در مرا، سطح خدمات باالتر

 (70)ن شده در ماده ييزان سرانه تعيبه مشدگان مهيب يت مالكمشار مستلزم، الذكرفوقف شده يتعر

 مه خواهد بود.يدر پرداخت حق سرانه ب، ششم توسعه برنامه قانون

 يعلمهاي انجمن يهماهنگ يشورا ياركبا هم يكپزشآموزش  درمان و، ت بهداشتوزار( ب

ثر ظرف مدت سه ماه پس كموظف است حدا ه سالمتيپاگر مهيب يهاسازمانو  يكپزش يتخصص

ه و جهت ين خدمات را تهيرپر هزينه ت ست مورد ازيحداقل دو يبرا ينيبال يراهنما، ن قانونياز ابالغ ا

  .دياجرا ابالغ نما

 :كل كشور الحاق شود 1397بودجه سال اليحه  «17»زير به تبصره هاي شود بندمي پيشنهاد

ن در كامل درمان افراد ساكپوشش  منظوربهو  «2»قانون الحاق ( 37) ماده اجراي مفاددر راستاي  (ح

مه يسطح ب يو ارتقا يريتر و جامعه عشانييت و پايست هزار نفر جمعيب يدارا يروستاها و شهرها

ست يب يباال يخارج از روستاها و شهرها يتيحما يو افراد تحت پوشش نهادها جالعالماران صعبيب

، 1601003015، 1601002013ي هارديفاعتبارات ذيل ، نظام ارجاع هزار نفر در چارچوب

 سازمان .رديگمي مه سالمت قراريل اعتبارات سازمان بيو ذ تجميع 1602001047 و1602001046

از  صرفاً، مندرج در قانوناهداف  بهدستيابي  راستاي بيمه سالمت موظف است اين اعتبارات را در

  .طريق نظام ارجاع و برنامه پزشك خانواده هزينه نمايد

العالج از سرجمع اعتبارات خاص و صعبي هابيماريمربوط به امور هاي ل برنامهياعتبارات ذ( ط

ف مستقل در يرد كيل يوابسته استخراج و ذ يهادستگاهاشت و ل وزارت بهديمختلف ذي هارديف

 يكپزشآموزش  درمان و، ت مقررات وزارت بهداشتيرد تا با رعايگمي مه سالمت قراريب سازمان ارياخت

www.irpublicpolicy.ir



 

 __________________________________________________________  

 

 

5 

از طريق ، خدمات الزم، العالجصعبماران خاص و يبدرخصوص  ين و اسناد باالدستيقواندر راستاي 

  .شود ارائهان مارين بيبه انظام ارجاع 

در راستاي  ع ويگر تجميدكيخانواده با  كو برنامه پزش يخدمات شهر ارائهل برنامه ياعتبارات ذ (ك

 هرگونه .دار خواهد شدقانون برنامه ششم توسعه نشان (74)ماده  «2»تبصره  «ث»بند  ياجرا

  .نوع استوزارت بهداشت ممهاي ر برنامهيسا يف براين رديمنابع از محل اجايي جابه

 يثر سكم مردم به حدايمستق يهانهياهش سهم هزكمنظور تحقق شاخص عدالت در سالمت و به (ل

به  كمك، يدرمان و يعادالنه مردم به خدمات بهداشت يجاد دسترسيا، سالمت يهانهي( هز%30درصد )

 يل وابستگيتقل، جالعالماران خاص و صعبيدرمان ب، پوشش دارو، ر درمانيناپذتحمل يهانهيهز تأمين

 يروين يداريو پا تأمين، تيبه ترب كمكو  ياختصاص درآمدبه  يدرمان يبهداشت يگردش امور واحدها

طرح تحول سالمت وزارت بهداشت قرار  يدرمانهاي ار بستهكه در دستور كاز يمتخصص مورد ن يانسان

ف يها تحت ردارانهي يدقانون هدفمن يل وجوه حاصل از اجراك ( خالص10%ده درصد )، گرفته است

 .واريز شود يكپزشآموزش  درمان و، وزارت بهداشت حساب درآمد اختصاصيبه  مشخص زكمتمر

ر ياز ساجايي جابه ف وين رديطرح تحول خارج از ا يدرمانهاي بسته ياجرا يپرداخت منابع برا

 .ممنوع استآن اعتبار  يسركجبران  يبرا هارديف

ع حاصل از نابم، قانون برنامه ششم توسعه (39)ماده « ب»ي بند ضروري است در راستاي اجرا

  .مشخص باشداي اين محل داراي رديف هزينه

ه خدمات و يلك ياكب يضراشور كتوسعه هاي برنامه يام دائمكقانون اح (9)ماده  ياجرا يدر راستا( م

ه يريو خ يخصوص، يردولتيغ، ي( در بخش دولتيو توانبخش يدرمان، يصيسالمت )تشخ يهامراقبت

 .گردديال محاسبه مير 200هزار و  95واحد  ياك برمبناي

 

 مقدمه

اهم تكاليف ، هاي كلي سالمت و تكاليف مندرج در قانون برنامه ششم توسعهسياستمفاد  براساس

پيشگيري  اولويت؛ قرار گرفته شده است مدنظرزير  شرحبهدرمان براي دولت مقرر در حوزه بهداشت و 

، هاي پايشميل نظامكاصالح و ت، ننده سالمتكهاي تهديداهش مخاطرات و آلودگيك، درمانبر 

ها هزينه، هادرآمدسازي قانونمند شفاف، سنكوا، ها و مواد اوليه داروييفرآوردهتوليد ، نظارت و ارزيابي

ه الكترونيكي استقرار سامانه پروند، شوركت يآحاد جمع يتمام يمه سالمت برايپوشش ب، هافعاليتو 

ي خصوصي و تعاوني براي هابخشت از يحما، هاي اطالعاتي مراكز سالمتسالمت ايرانيان و سامانه

و استقرار يافته توسعه يشورهاكون در حد يناسيسكبرنامه وا يارتقا، ي دانش سالمتهاشهركايجاد 

 .نظام ارجاع و پزشك خانواده
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ق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي ( قانون الحا48( و )46)، (37همچنين مواد )

ماليات سالمت به نرخ ماليات  عنوانبهواحد درصد در هر سال  1ترتيب موضوعات افزايش به، (2دولت )

 10اختصاص ، براي پيشگيري و پوشش كامل درمان جامعه هدف تعيين شده در قانون، افزودهبر ارزش

بر اعتبارات بخش سالمت ها عالوهاي قانون هدفمند كردن يارانهدرصد خالص كل وجوه حاصل از اجر

هاي ذيل قانون مورد نظر و موضوع منظور تحقق شاخص عدالت در سالمت از طريق اجراي برنامهبه

 رسان به سالمت را تكليف كرده است. عوارض حاصل از توليد و عرضه كاالها و خدمات آسيب

تكاليف مندرج در قوانين و ، در بخش بهداشت و درمان 1397 لذا در ارزيابي اليحه بودجه سال

  .قرار گرفته است نظرمد شرح فوقبه اسناد باالدستي

 

  1397اليحه بودجه سال واحده ماده هايبندهاي مرتبط با بخش سالمت در تبصره

 زير شرحبهبه حوزه بهداشت و درمان مرتبط است كه ها برخي تبصره، بودجه اليحهواحده ماده در

  :باشدمي

 «4»تبصره 

الت از محل يال تسهيرارد يليم (40.000مبلغ چهل هزار ) 1397عامل مجازند در سال ي هابانك ـ(ه

 هابانكدر آن  يعامل صندوق توسعه مل هيئتب يه با تصوك يمنابع ازجملهار يمنابع در اخت

و  هادانشگاههاي كارگاه و هاشگاهآزمايروزرساني به زات ويد تجهيخر يشده است براگذاري سپرده

و  ذيربطي هاسازمانو ها فهرست مورد توافق وزارتخانه براساس يو فناور يو پژوهش يات آموزشمؤسس

الت پس ين تسهين ايند. تضميآنها پرداخت نما يامنا هيئتب يشور و با تصوكسازمان برنامه و بودجه 

 ياختصاص درآمدساله از محل بوده و پس از تنفس دو الذكرفوقز كامنا برعهده مرا هيئتب ياز تصو

 شود.مي بازپرداخت هابانكمورد تفاهم با  بنديزمان برمبتنيو  يافتيزان دريآنها و متناسب با م

و  يه بنا به اعالم معاونت علمك ين بند فقط در موارديموضوع ا يقاتيتحق يهاآزمايشگاهزات يتجه

 شود.مي تأمين يت خارجكاز شر، ندارند يمربوطه مشابه داخل يانه تخصصا وزارتخيو  جمهوررئيس يفناور

 با رعايت قوانين و مقررات: 1397شوددر سال مي اجازه داده :«5»تبصره 

 اتمؤسسو  هادانشگاهن يو همچن يدولت يهاسازمانو ها و وابسته وزارتخانه يدولت يهاشركت (الف

ارد يليم( 70.000تا سقف هفتاد هزار ) يعلم و فناوري اهپاركو  يات پژوهشمؤسسو  يعالآموزش 

ه به كخود  يو مال ياقتصاد، يه فنيتوج يدارا يهاطرح ياجرا يبرا ياليراسالمي  يال اوراق مالير

 نند.كبازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر  ن ويبا تضم، رسدمي اقتصاد يب شورايتصو

( يارزـ  يالي)ر ياسالم يال اوراق ماليرارد يليم (260.000)هزار وشصت ستيتا مبلغ دو دولت (ب
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به  يزيند منابع واركز ين قانون واريا 5جدول  310108ف شماره يمنتشر و منابع حاصل را به رد

 1وست يمندرج در پ هادانشگاه يسامانده يهاطرحو تمام نيمه ايهيسرماهاي ييدارا كتمل يهاطرح

ابد تا يمي ن قانون اختصاصيا ياستاناي هيسرماهاي ييدارا كملت يهاطرحن اعتبارات يو همچن

مربوط به هاي نهيسود و هز نه شود.يشور هزكبراساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه 

 باشد.مي پرداخت قابل و بينيپيشن قانون يا 9ور در جدول كانتشار اوراق مذ

سقف مطالبات معوق طرح با  ن تبصره دريا «ب»و  «الف» يبندها يهاطرحاوراق فروش نرفته  (ج

 يبه تمام يشور قابل واگذاركسازمان برنامه و بودجه  ربط ويحساب ذيذ، ييس دستگاه اجرايرئتأييد 

هاي نهير هزين سايزات و همچنيتجهكنندگان تأمين، مشاوران، ارانكماني)اعم از پاران طرح كطلب

 است. (هاهدانشگا يسامانده يهاطرح يبدهتأديه  و ياراض كلتم ازجملهها و پروژه هاطرح

 ارانكتا سه سال را صادر و به طلب سررسيدد و با يبا حفظ قدرت خر يدولت اسناد خزانه اسالم ـ(ه

 التفاوتمابه، يشاورزك كيمحصوالت استراتژ ينيد تضميخر، ايسرمايههاي ييدارا كتمل يهاطرح)

و مطالبات  سالمتپايه مه يبهاي سازمانهاي يبدهتأديه ، مت فروشيقبا  محصوالت ينيمت تضميق

ن يبازپرداخت اصل ا ند.كال واگذار يارد ريلي( م95.000نندگان برق( تا سقف نودوپنج هزار )كديتول

موظف است  شوركل كداري شود و خزانهمي بينيپيششور كل ك يسنواتهاي ن بودجهياسناد در قوان

 د.يه آن اقدام نماين قانون نسبت به تسويا 8فصل مربوطه و جدول  يهارديفاز محل اعتبارات 

 «7» تبصره

 مه موضوع مواديسر حق بكسهم درمان از مجموع مأخذ  يلف است تمامكم ياجتماع تأمينسازمان  (ز

نزد  يحسابر منابع مربوط را در يو سا 3/4/1354 مصوب ياجتماع تأمين( قانون 29( و )28)

  .ديز نماكمتمر ياجتماع تأمينمه درمان يشور با عنوان بكل ك داريخزانه

 ند.كنه يهز ياجتماع تأمينن منابع را طبق قانون يا ياجتماع تأمينسازمان 

 «9»تبصره 

شود تا ياجازه داده م يعلم و فناور يهاپاركو  يو پژوهش يو مؤسسات آموزش هادانشگاه به (الف

نند و در جهت كاقدام  هابانكالت از يتسهاخذ  نسبت به 1396سال  ياختصاص درآمدرد كسقف عمل

 «پ»موضوع بند  نيمتأهل يهاخوابگاهاحداث  خود و ياهيسرما يهاييدارا كتمل يهاطرحل يمكت

نسبت به بازپرداخت اقساط از محل ند و يشور استفاده نماك( قانون برنامه ششم توسعه 103ماده )

اعتبار الزم  بينيپيشنسبت به  لفندكان ميرفاه دانشجو هايصندوق .نندكخود اقدام  ياختصاص درآمد

 ند.ين اقدام نمايمتأهل يهاخوابگاهارمزد احداث كارانه سود و يپرداخت  منظوربهخود  يهافعاليتدر 

به صندوق رفاه  1396تا سال  1385از سال  يشده پرداخت ( وجوه اداره%100صددرصد ) (ج 

و دانشگاه آزاد  يكپزشآموزش  درمان و، و بهداشت يقات و فناوريتحق، علوم يهاهان وزارتخانيدانشجو

شود. وجوه يم يتلق ييرفاه دانشجو يهاصندوق يش منابع ماليجهت افزا كمك عنوانبه ياسالم
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صندوق تا سقف  يهافعاليتاز  ير منابع ناشين سايور و همچنكمذ يهاوامحاصل از بازپرداخت 

 ياختصاص درآمدل در قالب ك يدارز به خزانهيال پس از واريارد ريلي( م11.300صد )يهزاروسازدهي

 .رسديان به مصرف ميپرداخت مجدد به دانشجو يبرا

 «10»تبصره 

مه يال از اصل حق بيارد ريلي( م2.750لفند مبلغ دوهزاروهفتصدوپنجاه )كمه ميبي هاشركت (الف

ن و به ييتع هاشركتاز هريك  (يمه )پرتفويفروش ب سبراساه ك يجدول يرا ط يافتيشخص ثالث در

ن يا 5جدول  160111ف يرد يعموم درآمدبه  يهفتگ صورتبهرسد مي مهيب يعال يب شورايتصو

ونقل حمل و يار سازمان راهداريدر اخت يزينند. وجوه واركز يشور واركل كداري قانون نزد خزانه

رد تا در امور يشور قرار گكران و سازمان اورژانس يا يماسال يجمهور يانتظام يروين، شوركاي جاده

نه ين قانون هزيا 7در جدول  هادستگاهن يمربوط به اي هارديفاهش تصادفات مندرج در كمنجر به 

 يزين تبصره است. وجوه واريا يران موظف به نظارت بر اجرايا ياسالم يجمهور يزكمه مريشود. ب

 شود.مي محسوب ياتينه قابل قبول ماليهز عنوانبه ن تبصرهيمه موضوع ايبي هاشركت

موظفند  شوركو سازمان اورژانس  يانتظام يروين، شوركاي جادهونقل حمل و يسازمان راهدار

 ياسالم يجمهور يزكمه مريور به بكنه وجوه مذيبار از نحوه هزكيرد خود را هر سه ماه كگزارش عمل

 ند.يران گزارش نمايا

 «13»تبصره 

از  يبخش ميقانون تنظ( 10ال از محل منابع ماده )يارد ريلي( م2.500ادل دوهزاروپانصد )مع (ب

، شور به وزارت بهداشتكت بحران يريل سازمان مديك( قانون تش12دولت و منابع ماده ) يمقررات مال

مواد  ي( قانون الحاق برخ28ماده ) «م»الزامات مندرج در بند  كردهزينه يبرا يكپزشآموزش  درمان و

 ابد.يمي ( اختصاص2دولت ) ياز مقررات مال يم بخشيبه قانون تنظ

 «14»تبصره 

اهش فقر ك، و با هدف تحقق عدالت 15/10/1388مصوب ها ارانهي يقانون هدفمند يدر اجرا (الف

 يبه خانوارها يارانه نقدين معطوف نمودن پرداخت يهمچنو  مطلق و توسعه بهداشت و سالمت مردم

تا ها ارانهيهدفمندسازي  از محل منابع سازمان 1397شود در سال مي به دولت اجازه داده، ازمندين

 د.ينه نمايل هزيال را مطابق جدول ذير ارديلي( م370.000هفتاد هزار )صدويمبلغ س
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 ال(يارد ريلي)م مصارف ال(يارد ريلي)م منابع

خالص وجوه 

 ياز اجرا يناش

قانون هدفمند 

 هاارانهيردن ك

370.000 

 230.000 خانوارها ينقدغير و يارانه نقديپرداخت . 1

ش يق افزايهدف از طر ياهش فقر مطلق در خانوارهاك. 2

 يتيمتر از خط حماكآنها  درآمده ك ييپرداخت به خانوارها

 شورك يستي)ره( و سازمان بهزينيته امداد امام خميمك

 باشد.مي

70.000 

 يم بخشيمواد به قانون تنظ يرخ( قانون الحاق ب46) ماده. 3

م يمستقهاي نهياهش سهم هزك( موضوع 2)ياز مقررات مال

عادالنه مردم به خدمات  يجاد دسترسيا، سالمت مردم

ناپذير تحمل هاينهيهز تأمينبه  كمك، يو درمان يبهداشت

 العالجصعبماران خاص و يدرمان ب، پوشش دارو، درمان

37.0000 

 33.000 گندم ينيد تضميرارانه نان و خي. 4

 370.000 جمع 370.000 جمع

( درصد با رعايت سقف 20) تا حداكثر بيست، هاي همين جدولهاي مصارف اين جدول از محل ساير رديفافزايش رديف

 باشد.منابع مذكور مجاز مي

 

و  ير نام به صندوق رفاه اجتماعييضمن تغها ارانهي يسازمان هدفمندساز 1397در سال  (ب 

تحت نظر وزارت ، ديجدمأموريت  انجام منظوربهگر ابعاد يساختار و د، اصالح اساسنامه از جهت موضوع

سازمان مزبور به صندوق رفاه هاي ييقرار خواهد گرفت و اموال و دارا يار و رفاه اجتماعك، تعاون

 تعلق خواهد داشت. ياجتماع

ار و ك، شور و وزارت تعاونكبرنامه و بودجه شنهاد سازمان يور به پكاصالح اساسنامه صندوق مذ

 رسد.مي رانيوز هيئتب يبه تصو يرفاه اجتماع

 «17»تبصره 

ه يمه پايارائه بسته خدمات ب 1397در سال ، منابع يداريت عدالت در سالمت و پايرعا منظوربه (الف

ه سالمت يمه پايگان تحت پوشش بيرا صورتبهآزمون وسع  براساسه كه اقشار يلك يف شده برايتعر

 .خواهد بود يز دانشگاهكخانواده و در مرا كپزش، ق نظام ارجاعياز طر االمكانحتي گيرندميقرار 

شتر از بسته يو ب يدولتغير زكاعم از خدمات ارائه شده در مرا، از سطح خدمات باالتر يمندبهره

در پرداخت حق سرانه ان شدگمهيب يت مالكمشار مستلزم الذكرفوقف شده يه تعريمه پايخدمات ب

 مه خواهد بود.يب

ن يثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ اكموظف است حدادرمان و آموزش پزشكي ، بهداشت وزارت( ب

 زكه مرايلكه و به ين خدمات را تهيترنهيپرهز ست مورد ازيحداقل دو يبرا ينيبال يراهنما، قانون

 د.يجهت اجرا ابالغ نماگر مهيبي هاسازمانو  يدرمان يخدمات بهداشتدهنده ارائه

گاه ي( قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پا70ماده ) «ج»نمودن بند  يياجرا يدر راستا ـ(ه
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ه و يمه پايبهاي و صندوق هاشركته يلك، ت مصارفيريشور و مدكدرمان شدگان مهيخط باطالعات بر

مه يسازمان ب، يشوركت خدمات يريقانون مد( 5موضوع ماده ) يياجراي هادستگاه، درمان يليمكت

ر يو سا ياجتماع تأمينسازمان ، )ره( ينيته امداد امام خميمك، مسلح يروهاين يخدمات درمان

گاه يپاروزآوري به خود وشدگان مهياطالعات ببرخط  لفند نسبت به ارسالكمگر مهيب يهاسازمان

از برداري بهره اقدام و نسبت به 1397ول سال ان شش ماهه ايثر تا پاكگان حدايرا صورتبهور كمذ

ه خدمات يلك ارائهجهت ، دفترچه يبه جا يكيترونكال يابزارها ينيگزيق جايور از طركگاه مذيپا

 د.نيتحت پوشش خود استفاده نماشدگان مهيبه ب يو درماناي مهيب

لفند كم يو خصوص يدولتغير، ياعم از دولت ييو دارو يدرمان، يصيتشخ، يز بهداشتكه مرايلك 

و براساس ضوابط اعالم شدگان مهيببرخط  گاه اطالعاتياز پاسنجي استحقاق قيخدمات خود را از طر

 ند.يئه نمااار، رانيمه سالمت ايشده توسط سازمان ب

ش از يدارندگان ب يخود برااي مهيلف به حذف پوشش بكران ميمه سالمت اين سازمان بيهمچن 

 است. يرمانه ديپابيمه دفترچه  كي

 ياز مقررات مال يم بخشيمواد به قانون تنظ ي( قانون الحاق برخ37اعتبارات موضوع ماده ) (ز 

 شود.مي پرداخت و يتلقيافته صددرصد تخصيص صورتبه( 2) دولت

 «20»تبصره 

 ( قانون برنامه ششم توسعه:7ماده ) «پ»م بند كح يدر اجرا (د

دستگاه  يستم حسابداريامه مربوط در ستوافقن راساسب( ياتي)عمل ياعتبارات واحد مجر .1

 ير واحد مجرين موارد با مديص انجام خرج در ايشده و تشخ يجداگانه نگهدار صورتبه يياجرا

ان كه امكخواهد شد  يها نگهداردر حساب يبه نحو يواحد مجر يمال يدادهايخواهد بود. رو

 زا وجود داشته باشد.مج طوربه يواحد مجر يمال يدادهايرو يريگزارشگ

امل كارات يشوند از اختياداره م يردكنامه عملتفاهم براساسه ك يمجر يو واحدها هادستگاه .2

 برخوردار هستند. مصوب يانهين فصول اعتبارات هزيبجايي جابه در

را خود  يمانيو پ ينان رسمكاركاند تمام اطالعات مربوط به حقوق لفكم يياجرا يهادستگاه .3

 يو استخدام يشور و اداركبرنامه و بودجه  يهاسازمانو  ييو دارا يار وزارت امور اقتصاديدر اخت

ت توسط يص با اولويدر سقف تخص هادستگاهن يشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم اك

 گردد.يشور پرداخت مكل ك يدارخزانه

و  يردكتمام شده مورد توافق در تفاهمنامه عمل ين بهايحاصل از تفاضل ب يهاييجواز صرفه .4

زه يجاد انگيا منظوربه( درصد 50) پنجاه، نامهتفاهم ا محصول در همان دورهيت يفعال يقطع يهانهيهز

 براساسمحصوالت  يفيك يمستمر و ارتقاغير يهاپرداخت عنوانبه ينان واحد مجركاركدر 
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( درصد 50) شور و پنجاهك يو استخدام يشور و اداركبودجه برنامه و  يهاسازمان يدستورالعمل ابالغ

مازاد بر سقف ، ربطيذ يهادستگاه ياهيسرما يهاييدارا كتمل يهاطرحش اعتبارات يافزا يگر برايد

نه يهز، ( قانون برنامه و بودجه30ص اعتبارات موضوع ماده )يته تخصيمكص اعتبارات مصوب يتخص

 گردد.يم

 ياجرا يمتقاض 1397ه در طول سال ك 4وست يمندرج در بخش دوم پ يياجرا يها. دستگاه5 

ن يشور مشمول مفاد اكبرنامه و بودجه  سازمانتأييد  باشند بايرد مكعمل برمبتني يزيرامل بودجهك

 شوند.يتبصره م

، در مواريرد و ساكعمل يهاشاخص، ياتيم شامل نحوه نظارت عملكن حيا يينامه اجراآيين 

 و يشور و وزارت امور اقتصادكتوسط سازمان برنامه و بودجه ، ن قانونيماه پس از ابالغ ا كيثر كحدا

 د.يران خواهد رسيوز هيئتب يه و به تصويته ييدارا

از  يم بخشيمواد به قانون تنظ ي( قانون الحاق برخ26) ماده «1» مهلت مقرر در تبصره بند ـ(ه 

 شود.يد ميتمد 1397ان سال يتا پا يتعهد يحسابدار يجراا ي( برا2) دولت يمقررات مال

 

 تغييرات ساختاري صورت گرفتهلحاظ به 1397بودجه سال ارزيابي كليات اليحه 

 نكات مثبت

قانون برنامه  (7)ه ادم «پ»بند  ياجرا يدر راستا :ردكعمل برمبتنيريزي بودجه گامي در جهت -

درصد  20اعتبارات  انهيسال، قانون برنامه ول اجرايدولت موظف است از سال ا، ششم توسعه

 ميرد تنظكعمل برمبتنيريزي بودجه صورتبهرا  يبودجه سنوات نيمندرج در قوان يياجراي هادستگاه

، تيتمام شده فعال يبرنامه و بها براساس يكعلوم پزش يهادانشگاهاعتبارات  راستا نيدر هم .ديانم

 محاسبه و درج شده است 

وزارت بهداشت و  ليمتفرقه ذ ياعتباري هارديف هيلك :متفرقهي هارديف ليتقال اعتبارات ذان -

 .اندهز منتقل شدكمتمري هارديفوابسته به  يهادستگاه

 

 ات ضعفكو ن ابهامات

تالش  قانون برنامه ششم توسعه و ياجرا ريدر مس دولت اقدام :ردكعمل برمبتنيريزي بودجه -

 الزم است به اين نكته توجه شود .شمند استزار هادستگاهرد كرصد عمل تيو قابل بخشيشفافيتبراي 

 امر نيو ا دفاست و نه ه تيفعال برمبتني، يكعلوم پزش يهادانشگاه در يگذارهدفهاي ه شاخصك

 شتريب يجذب منابع عموم يبرا تيفيكيضرور و بغير يهافعاليتانجام  رقابت و يبرا يتواند ابزارمي

ه الزم ك محل پرسش است زيواحد ن يتعداد واقع يتمام شده و حت يبها نيينحوه تع همچنين .شود
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« 20»تبصره اختياراتي كه در دليلبهديگر ازسوي  .آنها پرداخته شوداصالح به  يآتي هاسالاست در 

منابع  ردكهزينهنگراني براي ، منابع بين فصول داده شده استجايي جابه ي مجري برايهادستگاهبه 

  .شودمي بيشتر هاحوزهساير  در فصل بهداشت

 يقانون برنامه ششم توسعه ط فيالكت ياجرا يدولت برا ياتيعدم وجود برنامه عمل -

 اعتبارميزان  همچنينشدن و  يياز نحوه اجرا يمشخص ريتصو هكنيبا توجه به ا :آن ياجرا يهاسال

در ، نشده است ارائهاجرايي برنامه ي هاسالطي ششم  قانون برنامه فيالكاز تهريك  براي ازيمورد ن

  .ردكاظهارنظر  ميزان اعتبارات تيفاكدر مورد  يتوان به راحتنمي زيبودجه ن حهيال يبررس نيح

منابع حاصل از  - «2»قانون الحاق ( 46)ماده  لياعتبارات ذكرد در نحوه هزينهادامه ابهام  -

  هاارانهي يهدفمند

ردن كحاصل از هدفمند وجوه  درصد از خالص 10 مقرر شده است تا 2قانون الحاق  (46)ماده  در

 .رديعالوه از اعتبارات وزارت بهداشت به آن تعلق گ، عدالت در سالمت يبرقرار منظوربهها ارانهي

 فيرد، هادولت يبودجه سنوات يك از قوانينچيدر هتاكنون  قانون نيا يانه از زمان اجراتأسفم

هاي بر خالف سياست، كاهش شفافيتدليل به نشده است و اعتبار در نظر گرفته نيا يبرا يمشخص

  .قانون برنامه ششم توسعه است (39)ماده  «ب»مغاير با بند  وكلي سالمت 

 واحده ماده «13»تبصره  «ب»براي اعتبار ذيل بند اي عدم تعيين رديف هزينه -

 

 بررسي اعتبارات حوزه بهداشت و درمان

 1397ي وابسته در اليحه بودجه سال هادستگاهپزشكي و آموزش  درمان و، . اعتبارات وزارت بهداشت1

آموزش  درمان و، بودجه وزارت بهداشتي هارديفذيل  اعتبارات، 1397سال  بودجه اليحه براساس

بارات اعت همچنين .وابسته است يهادستگاه پزشكي و علوم يهادانشگاه، ستاد برپزشكي مشتمل 

از محل منابع ماده واحده ماده «13»تبصره « ب»بند و ها يارانه كردن حاصل از وجوه خالص هدفمند

اليحه هاي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور در تبصره (12)قانون تنظيم و منابع ماده  (10)

يا متفرقه براي كه رديف اصلي  نظر گرفته شده است نيز براي اين دستگاه در 1397بودجه سال 

بر همين اساس مجموع اعتبارات وزارت بهداشت بدون منابع حاصل از  .آنها ديده نشده است كردهزينه

 نسبت كه است ريال ميليارد 727.772 معادل، هاو قانون هدفمند كردن يارانه «13» تبصره «ب»بند 

و ها صل از هدفمندي يارانهدر صورت اضافه شدن منابع حااست.  داشته رشد درصد 8گذشته  سال به

  .رسدمي ميليارد ريال 767.272مجموع اعتبارات وزارت بهداشت به  «13»تبصره  «ب»بند 

ميليارد ريال و اعتبارات  14.503وابسته بدون سازمان بيمه سالمت هاي مجموع اعتبارات دستگاه

www.irpublicpolicy.ir



 

 __________________________________________________________  

 

 

13 

  .يال در نظر گرفته شده استميليارد ر 108.000سازمان بيمه سالمت از محل منابع عمومي به ميزان 

 13حدود ، وزارت بهداشتميزان اعتبارات تملك و دارايي ، اطالعات مندرج در اين جدول براساس 

هرچند اين كاهش همراستا با كاهش ميزان اعتبارات تملك و دارايي دولت  .درصد كاهش داشته است

كه مجري  پزشكيآموزش  مان ودر، تعمراني وزارت بهداشهاي توان انتظار داشت پروژهمي است ولي

  .دندر اجرا روبرو شوهايي با چالش هستندعلوم پزشكي ي هادانشگاهآنها 

مرتبط با وزارت بهداشت شامل منابع حاصل از هاي اعتبارات ذيل تبصرهدرخصوص  نكته مهم 

يل اين اين است كه براي منابع لحاظ شده ذ، «13»تبصره « ب»بند و ها يارانه كردن هدفمند

 داده را كاهشريزي ميزان شفافيت بودجه امر و اين در نظر گرفته نشده استاي رديف هزينه، هاتبصره

  .قانون برنامه ششم توسعه است (39)ماده « ب»و مغاير با بند 

با . كنيممي را مشاهدهها يارانه كردن درصدي منابع حاصل از هدفمند 23كاهش  1در جدول 

ال اين است كه اين ؤس، شروع شده است اعتبارات آنطرح تحول سالمت با تكيه بر توجه به اينكه 

 تواند ادامه طرح را با مخاطره روبرو كند يا خير؟ كاهش مي

ها را بررسي كنيم متوجه ناپايداري منابع اگر وضعيت اعتبارات حاصل از هدفمند كردن يارانه 

مقرر شد اعتبارات مورد نياز آن از محل ، رح تحول سالمتحاصل از آن خواهيم شد. در اولين سال اجراي ط

دليل عدم به، 1393ها تأمين شود ولي در عمل بجز سال درصد هدفمند كردن يارانه 10منابع حاصل از 

اي سازمان برنامه نامهطي تفاهم، تاكنون 1394هاي تخصيص كامل منابع لحاظ شده در قوانين بودجه سال

منابع مورد نياز ، هاي خودها و برنامهداشت اين اجازه را داد تا از محل ساير فعاليتو بودجه به وزارت به

تغييري در شرايط موجود براي اجراي طرح ، اين ميزان كاهش، رسدنظر ميطرح را تأمين كند. بنابراين به

 10ز محل اما موضوع مهم اين است كه ادامه كسري و عدم تخصيص اعتبار ا، تحول سالمت ايجاد نكند

موجب ، ها و عدم عزم دولت براي تأمين پايدار منابع طرح تحول نظام سالمتدرصد هدفمند كردن يارانه

طور ناكامل هاي اصلي وزارت بهداشت كه جزو تكاليف قانوني آن هستند اجرا نشوند يا بهشود تا برنامهمي

بخشي از اعتبارات  1393ه است كه از سال نظام ارجاع و پزشك خانواد، هااجرا شوند. مهمترين اين برنامه

شود و اين برخالف اصول اوليه اصالحات هاي درماني طرح تحول سالمت هزينه ميآن براي اجراي بسته

رسيدن منظور جلوگيري از آسيبنظام سالمت است كه الزم است از پيشگيري و بهداشت شروع شود. لذا به

ه الزم است تخصيص كامل اعتبارات آن از محل تعيين شده توسط ضمن اينك، هاي وزارت بهداشتبه برنامه

عنوان يكي از الزامات ادامه طرح را به هاوزارت بهداشت مديريت هزينه، ضرورت دارد، دولت صورت گيرد

 دستوركار خود قرار دهد. تحول سالمت در

بهداشت از  رشد اعتبارات وزارت، شودمشاهده مي 1شايان ذكر است همانطور كه در جدول  

درصد بوده است و  6درصد و رشد منابع حاصل از درآمدهاي اختصاصي آن  10محل منابع عمومي 

 رسد سازمان برنامه و بودجه در مسير پايداري منابع گام مثبتي برداشته است.نظر ميبه
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 1397بودجه سال  اليحهو  1396سال بودجه  قانونپزشكي ـ آموزش  درمان و، مقايسه اعتبارات وزارت بهداشت .1جدول 
 )ميليارد ريال(

جمع كل  ايهزينه اختصاصي ايهاي سرمايهدارايي تملك

 درصد عنوان

 رشد 

 سال اليحه

1397 

 سال قانون

1396 

درصد 

 رشد 

 سالاليحه 

1397 

 سال قانون

1396 

درصد 

 رشد 

 سالاليحه 

1397 

 سالقانون 

1396 

درصد 

 رشد 

 سالاليحه 

1397 

 سال قانون

1396 
           149370 ي علوم پزشكيهادانشگاه

            وزارت بهداشت ستاد

            ها و ستادگاهجمع دانش

           
هاي وابسته بدون سازمان دستگاه

بيمه سالمت

            جمع كل بدون سازمان بيمه سالمت

  
 

 
 

     ه سالمتسازمان بيم

            كل با سازمان بيمه سالمت جمع

  


        («14» )تبصره هدفمندي

            «13»تبصره « ب»بند 

            هاجمع كل با تبصره
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تملك دارايي

1 

درآمد اختصاصي

62 

هزينه اي

37 

 اجراي قانوني هاسالطي ها مقايسه ميزان اعتبارات منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه .2جدول 
 (ميليارد ريال)

 1392 1393 1394 1395 1396 اعتبارات هدفمندي

 18.000 48.000 48.000 48.000 48.000 قانون

 18.000 48.000 48.000 40.000 40.000 تخصيص

 18.000 34.100 8000 * 8650 كنون پرداختي صورت نگرفته استتا عملكرد

در  نامهتفاهمن آميليارد تومان از محل  865تنظيم شده ولي  1395سال از محل اين اعتبارات در  هزار ميليارد تومان 4 نامه براي تخصيصتفاهم *

 .پرداخت شده است 1396سال 

  .1396آذر  -كميسيون بهداشت مجلس  –پزشكي آموزش  درمان و، گزارش وزارت بهداشت :منبع

 

 1397ي در اليحه بودجه سال كي علوم پزشهادانشگاهها و دهك. اعتبارات دانش2

ميليارد ريال  464.936 در كل هادانشگاهاعتبارات ، 1397در اليحه بودجه سال ، 3جدول  براساس

را  هادانشگاهل اعتبارات كدرصد از  62حدود ، ميليارد ريال 287.397 با اعتباراختصاصي  درآمداست. 

 كو تملدرصد  37، ميليارد ريال 174.155اي به ميزان دهد. اعتبارات هزينهخود اختصاص ميبه

 علومي هادانشگاهدرصد از مجموع اعتبارات  1، ميليارد ريال 3.385اي نيز به ميزان هاي سرمايهدارايي

  (.1نمودار ، 3)جدول د نشورا شامل مي يكپزش

 هادانشگاهدرصد از اعتبارات  62ه در حدود كي از آن است كحا هادانشگاهيب اعتبارات كتر

هاي اختصاصي خواهد بود كه با توجه به درآمدها در قالب توسط بيمارستان درآمدسب كمشروط به 

حصول اعتبارات در نظر گرفته ، ندهيآن در سال آش يافزا بينيپيشو  يها در سال جاربيمه بدهي

  .ندكرا با چالش روبرو  هادانشگاهاحتماالً ، شده

 

 1397اليحه بودجه سال  براساسي علوم پزشكي هادانشگاهها و . توزيع اعتبارات دانشكده1نمودار 
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ش بهداشت و درمان درصدي اعتبارات بخ 18 رشد، شودمي مشاهده 3نكته ديگر كه در جدول 

با توجه  .درصد صورت گرفته است 13آموزش  از محل منابع عمومي است كه اين رشد براي هادانشگاه

آموزش  خوبي در راستاي تحول حوزههاي برنامه 1394سال از  وزارت بهداشتآموزش  به اينكه بخش

كه برخي  دمشخص ش هاپزشكي آغاز كرده است و در بررسي صورت گرفته توسط مركز پژوهشعلوم 

 تأمينلذا در صورت عدم . رودنمي پيش، بندي شدهطبق جدول زمان، كسري اعتبار دليلبهها برنامه

با در سال آتي  آنهاي رود اجراي بستهمي انتظار، پزشكيعلوم آموزش  منابع مورد نياز برنامه تحول

رات مورد نياز ازم است اعتببراين ال. بنااز هدف تعيين شده فاصله بگيرد، دهشكمبود اعتبار روبرو 

  .قرار گيرد در اليحه بودجه مدنظر پزشكيعلوم آموزش  تحولهاي بسته

كاهش  درصد 39 هادانشگاهو ها اي دانشكدهاعتبارات تملك دارايي سرمايه، 3جدول  براساس

جبران كسري  هاي عمراني در راستايرسد سياست دولت در جهت كاهش پروژهنظر مييافته است و به

را با  هادانشگاهعمراني در دست اجراي هاي پروژه، شود اين كاهشمي بينيپيشمنابع ادامه دارد و 

 .چالش روبرو كند

ي علوم هادانشگاهها و درصد اعتبارات دانشكده 88، شودمالحظه مي 2نمودار  براساس آنچه در

درصد براي مؤسسات و  1هاي آموزشي و مهدرصد براي اجراي برنا 11، پزشكي براي بهداشت و درمان

  .ثابت مانده است 1396سال نسبت به قانون ، يب سهميكن ترينظر گرفته شده است و ا مراكز پژوهشي در

 

 وظايف براساسي علوم پزشكي هادانشگاهها و توزيع اعتبارات دانشكده. 2 نمودار

 1397محوله در اليحه بودجه سال  
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 1397و اليحه بودجه سال  1396قانون بودجه سال ي علوم پزشكي ـ هادانشگاهها و ايسه اعتبارات دانشكده. مق3جدول 
 )ميليارد ريال(

جمع كل  ايهزينه اختصاصي اي سرمايههاي دارايي تملك

 عنوان
 رشد  درصد

اليحه سال 

1397 

قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد 

 1397 سال اليحه
قانون سال 

1396 

د درصد رش

به  1397

1396 

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

درصد 

 رشد 

 قانون 1397اليحه سال 

 سال

1396 

جمع 

 تملك
 متفرقه

اي سرمايه

 1پيوست 

جمع 

 اختصاصي
 ايهزينه تملك

جمع 

 ايهزينه
 عمومي متفرقه

                 
مراكز 

تحقيقاتي

                  موزشآ

                 
بهداشت 

درمان

                 
جمع كل 

هادانشگاه
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 1397بهداشت در اليحه بودجه سال  وزارت ستادي يهارديف . اعتبارات3

بيني پزشكي پيشآموزش  درمان و، براي وزارت بهداشت 1397ه در اليحه بودجه سال كبخشي از اعتباراتي 

ميزان درمجموع ي مستقل در اختيار حوزه ستادي وزارت متبوع قرار گرفته است. هارديفدر قالب ، ه استشد

  .ثابت مانده است تقريباً 1396 است و نسبت به قانون سال ميليارد ريال 140.233اين اعتبارات 

  :ر رخ داده استيز شرحبه يراتييتغ، هاي ذيل ستاددر برنامه 4براساس جدول 

سال در برنامه ايجاد دسترسي  12دهان و دندان كودكان زير ي هابيماريف پيشگيري از ردي

 هايهزينه تأمينادغام شده است و رديف كمك به ، عادالنه مردم به خدمات بهداشتي درماني

 1هاي رشد .ادغام شده است العالجصعبخاص و ي هابيماريدرمان  درمان نيز ذيل رديفناپذير تحمل

  .فوق به همين ادغام اعتبارات مربوط استي هارديفاز هريك  صديدر 5و 

آموزشي و تربيت هاي بيمارستان كمك به هزينه سرانه، كشورهاي قطب تحققهاي برنامه

درصدي  76آموزشي و دانشجويي تجميع شده و موجب رشد ي هافعاليتذيل  متخصص درهاي نيرو

امور فناوري ادغام رديف گروهي در ذيل رديف مطالعه هماعتبارات  همچنين .است گرديدهرديف فوق 

  .علوم پزشكي نيز حذف شده استي هادانشگاهفرهنگي ي هافعاليت اعتبار ذيل رديف .شده است

، مربوط به اجراي برنامه پزشك خانواده 1397سال  بودجه در اليحه 12900-11اعتبارات ذيل رديف 

اعتبار اين  1396دليل عدم وجود عملكرد برنامه از سال بهاست كه  شدهبرآورد  ميليارد تومان 1000حدود 

ارائه  براي معاونت بهداشت 04نسخه هاي استاندارد براساس .درصد كاهش روبرو شده است 50رديف با

به ميزان ، شهر و حاشيه شهردر اعتبار مورد نياز براي پوشش كامل جمعيت ، خدمات نوين سالمت

ميليارد  16.000نظر گرفته شده حدود  در صورتي كه اعتبار در، آورد شده استبرريال ميليارد  26.000

پزشك برنامه  فعاليتي كه در حال حاضر از محل، بايد در نظر داشته باشيم البته. ريال با اين عدد فاصله دارد

تقويت شبكه  اوليه در قالب گسترش وهاي و ارتقاي مراقبت تأمينكند برنامه مي خانواده اعتبار دريافت

در حوزه بهداشت  طرح تحول سالمتهاي كه جزو برنامه ستحاشيه شهرها وها بهداشت و درمان در شهر

و الزم است وزارت بهداشت مدل صحيح نظام  شودنمي محسوبپزشك خانواده و نظام ارجاع  عمالً واست 

 ارجاع و پزشك خانواده را اجرا نمايد. 
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 1397و اليحه بودجه سال  1396ي ستادي وزارت بهداشت ـ قانون بودجه سال هافردي. مقايسه اعتبارات 4جدول 
 ()ميليارد ريال

جمع كل  ايهزينه ياختصاص ايسرمايههاي دارايي كتمل

 عنوان
 رشد درصد 

اليحه سال 

1397 

قانون 

سال 

1396 

درصد 

 رشد 

اليحه سال 

1397 

قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد 

اليحه 

سال 

1397 

ل قانون سا

1396 

درصد 

 رشد 

اليحه 

سال 

1397 

قانون سال 

1396 

            وزارت بهداشت

           

، ييداروهاي تيمسموم، يروانهاي بيمارستان به كمك-وزارت بهداشت 

به  كمكاز  يقانون مجازارت خوددار يحروم و اجراو مناطق م يسوختگ

ازمنديماران نيبه درمان ب كمكو  ين و رفع مخاطرات جانيمصدوم

        


 
 يمازاد درآمد اختصاص - كيپزشآموزش  درمان و، وزارت بهداشت

 يعالآموزش  اتمؤسسو  هادانشگاه

            وند عضويت پيريز مدكمر - كيپزشآموزش  درمان و، وزارت بهداشت

           
قات يتحق يه ملمؤسس - كيپزشآموزش  درمان و، وزارت بهداشت

رانيا ياسالم يسالمت جمهور

            خانواده كزشبرنامه پ ياجرا-كيپزشآموزش  درمان و، وزارت بهداشت

           
ز كمرا ياندازبه راه كمك-كيپزشآموزش  درمان و، وزارت بهداشت

ديجد يو آموزش يدرمان، يبهداشت

            يدرمان يعادالنه مردم به خدمات بهداشت يجاد دسترسيا

            سال12دهان و دندان كودكان زير ي هابيماريري از يشگيپ

            كرخشيارانه دارو و شي

           

، العالج و كمك به مجمع خيرين سالمتدرمان بيماران خاص و صعب

س مؤسسه محك و بيماري اپيدرمواليزي، بيمارستان محكم، زنجيره اميد

بلوزا و سلياك

             ناپذير درمانهاي تحملكمك به تأمين هزينه
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 1397و اليحه بودجه سال  1396هاي ستادي وزارت بهداشت ـ قانون بودجه سال . مقايسه اعتبارات رديف4جدول ادامه 
 ()ميليارد ريال

جمع كل  ايههزين اختصاصي هاي سرمايه ايدارايي تملك

 عنوان
 درصد رشد 

اليحه سال 

1397 

قانون 

سال 

1396 

درصد 

 رشد 

اليحه سال 

1397 

قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد 

اليحه 

سال 

1397 

قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد 

اليحه 

سال 

1397 

قانون سال 

1396 

            شورك يتيجمعهاي استيس يبه اجرا كمك

  


       
، كر خشيش، سنكوا، ه دارويمواد اول، ساخته شده ياهش نرخ داروهاك

 كيپزش يسه خون و مواد مصرفكيت و كي

        


 
 يورزشي هافعاليت -درمان و آموزش پزشكي ، بهداشت وزارت

كيراپزشيو پ كيان پزشيدانشجو

     0      
و  يآموزشي هافعاليت-درمان و آموزش پزشكي ، بهداشت وزارت

ييدانشجو

            كشور هاي قطب تحقق-وزارت بهداشت

            آموزشيهاي بيمارستان كمك به هزينه سرانه 

            و پايداري نيروي انساني متخصص موردنياز أمينت، كمك به تربيت

            ي علوم پزشكيهادانشگاهفرهنگي  يهافعاليت -وزارت بهداشت

            كيقات پزشيو تحقفناوري  امور -درمان و آموزش پزشكي ، بهداشت وزارت

            مطالعه همگروه ملي

            يطب سنتدرمان و آموزش پزشكي ، بهداشت وزارت

           
قات حقوق يتحق يز ملكمرـ درمان و آموزش پزشكي ، بهداشت وزارت

سالمت

           
 يقات راهبرديتحق يملز كمر ـدرمان و آموزش پزشكي ، بهداشت وزارت

كيپزشآموزش 

            ل ستادكجمع 
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پزشكي در اليحه بودجه آموزش  درمان و، ي وابسته به وزارت بهداشتهادستگاه. اعتبارات 4

  1397سال 

ي وابسته هادستگاهي از اعتبارات به پزشكي قسمتآموزش  درمان و، اعتبارات وزارت بهداشت از مجموع

دو دستگاه تحت  1397شود كه در اليحه بودجه سال تخصيص داده مي 5مندرج در جدول  شرحبه

  .اضافه شده استبه آنها عناوين سازمان بيمه سالمت و سازمان اورژانس 

از محل منابع  اعتبارات ودرصد رشد  7بدون سازمان بيمه سالمت  هادستگاهمجموع اعتبارات اين 

  .درصد رشد يافته است 11عمومي 

قانون برنامه  (72)ماده  «الف»بند  براساساعتبارات در نظر گرفته شده براي سازمان بيمه سالمت كه 

، ي وابسته به وزارت بهداشت قرار گرفته استهادستگاهاز وزارت رفاه منتزع و در رديف ، ششم توسعه

 45.000 زيان انباشته حدوداست كه اين سازمان با درحالي  و اين ميليارد ريال است 108.000حدود 

ميزان ، 1396سال شود در پايان مي بينيپيششده است و  1396سال وارد  1395سال از  يميليارد ريال

  .كسري آن حدود دو برابر شود

از محل رد ريال هزار ميليا 6 اقلشود اعتباري به ميزان حدمي برآورداست در نظر داشته باشيم  الزم

ها و هدفمندي يارانهساير اقشار ، حق بيمه صندوق كاركنان بيمه سالمت، افزودهارزشماليات بر  درصد 1

هزار  17را به حدود  1397سال  و مجموع درآمد سازمان دربه اعتبارات اين سازمان اضافه خواهد شد 

خدمت در ارائه  قانون برنامه ششم از قبيلاگر سازمان به تكاليف مندرج در  .ميليارد ريال خواهد رساند

و .. عمل نمايد .و خريد راهبردي، ايبيمههاي رفع همپوشاني، خدمات و نظام ارجاعبندي سطح قالب

تواند مي اين ميزان اعتبار، اي كارآمد در دستور كار خود قرار دهداي را از طريق نظام بيمهمديريت هزينه

سال  كه به 1396و  1395 هايانباشته سالهاي براي زيانيان ذكر است . شاكافي باشد 1397سال  براي

تأديه  ميليارد ريال براي 95.000مبلغ ، اليحه« 5»تبصره « ه»بند  در، انتقال خواهد يافت 1397

بيمه سازمان  هايتواند براي جبران مجموع كسريمي ولحاظ شده است  پايه بيمه هايسازمانهاي بدهي

 .مسلح كافي باشدهاي نيرودرماني  بيمه وسالمت 

قانون برنامه ششم از قبيل پوشش ( 70ماده ) با توجه به تكاليف مندرج در، در مجموع مي توان گفت

پوشش بيمه سالمت براي افراد خارجي مقيم در كشور و عدم لحاظ شدن سرانه ، همگاني بيمه سالمت

، 1397سال مشمول بيمه رايگان در قانون برنامه ششم توسعه در اليحه بودجه شدگان واقعي براي بيمه

مركز اين است كه در صورت عدم اجراي مفاد قانون برنامه ششم در راستاي خريد راهبردي  بينيپيش

كه  اصالح نظام پرداخت، بالينيهاي تدوين و ابالغ راهنما، خدماتبندي سطح نظام ارجاع و، خدمات

اعتبار در نظر ، ه خدماتئو ادامه مسير كنوني در ارا دنباشمي استاي مديريت هزينه و تقاضاهمگي در ر

سال با كسري و زيان انباشته بيشتري در آخر براي سازمان كافي نباشد و ، 1397در اليحه گرفته شده 
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  شود.روبرو  1397

 1396قانون سال ه خاص نسبت بي هابيمارياعتبارات بنياد  كه شودمي مشاهده 5جدول در 

برخي  همچنينبه تعداد اين بيماران اضافه شده و  ساليانهاست كه درحالي  و اين تغييري نداشته

در صورت عدم مديريت شود مي بينيپيشبنابراين  .دنشومي خاص بازتعريفي هابيماريذيل  هابيماري

 جمله از هارديفساير از كه  ز آنجاييا .جه شودامالي مو تأمينبا مشكل  مذكور بنياد، صحيح منابع موجود

نيز منابعي براي بيماران خاص در ها و هدفمند كردن يارانهافزوده ارزش ماليات بردرصد  1منابع حاصل از 

نظر گرفته شده براي  رات درااعتب، منابع اين حوزه بهتر است كارآمدبراي مديريت ، شودمي نظر گرفته

 .استخراج و ذيل يك رديف تجميع شود فوق يهارديفبيماران خاص از سرجمع 

 ه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكيمؤسس، اعتبارات دانشگاه علوم پزشكي مجازي كاهش ميزان رشد

پايين اين رديف  تواند ناشي از در نظر گرفتن عملكردمي ست و ايناختصاصي آنها درآمدكاهش  به علت

 .باشد 1396سال  در
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 1397و اليحه بودجه سال  1396زارت بهداشت ـ قانون بودجه سال ي وابسته وهادستگاهي هارديفت . مقايسه اعتبارا5جدول 
 )ميليارد ريال(

لكجمع   ايهزينه ياختصاص سرمايه ايهاي دارايي كتمل

 عنوان
 رشد  درصد

اليحه سال  

1397 

قانون سال  

1396 
 1397اليحه سال  رشد درصد 

قانون سال 

1396 
 رشد درصد  1396قانون سال  1397ه سال اليح رشد درصد 

اليحه سال 

1397 

قانون سال 

1396 

           
 -پزشكي آموزش  درمان و، وزارت بهداشت

صندوق رفاه دانشجويان

  


    


 
 -پزشكي آموزش  درمان و، وزارت بهداشت

ان يه صندوق رفاه دانشجويسرماش يافزا

           
ارزي در معالجه بيماران جويي صرفه امناء هيئت

كمك -

            شوركسازمان اورژانس  

            س استان تهراناورژان -شور كسازمان اورژانس  

           

، دياليزي، تاالسمي، هموفيلي»ي خاص هابيماريبنياد امور 

و  بلوزا و سلياك، ام. اس. بيدرمواليزيس سرطاني و

)كمك("EB سم ويجمله اوتنادر ا ز يهابيماري

            پزشكي كشور* ه ملي توسعه تحقيقات علوممؤسس

            يمجاز كيدانشگاه علوم پزش
            سازمان غذا و دارو

            مركز تحقيقات حالل -سازمان غذا و دارو 

            سازمان انتقال خون ايران

            و پژوهش طب انتقال خونآموزش  همؤسس

            انستيتو پاستور ايران

           
مه وابسته بدون سازمان بيي هادستگاهجمع 

سالمت

  


 


     مه سالمتيسازمان ب

            وابستهي هادستگاهجمع كل 
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متمركز وزارت ي هارديفذيل  2-7يافته به جدول متفرقه انتقالهاي رديف . اعتبارات5

 1397پزشكي در اليحه بودجه سال  آموزش درمان و، بهداشت

متفرقه هاي اعتبارات ذيل رديف، ريزيبودجه سازيدر راستاي شفاف 1397بودجه سال در اليحه 

 گزارش 6در جدول  كهمتمركز منتقل شده است هاي به رديف، 1396سال وزارت بهداشت در بودجه 

  .توان مشاهده كردمي

بيشتر از محل ماليات و عوارض ها رديفمنابع اين ، شودمي طور كه در اين جدول مشاهدههمان

 .است

ستاد وزارت متمركز هاي اعتبارات رديفسرجمع در  هارديفارات ذيل اين باينكه اعت دليلبه

 6جدول يات اعتبارات ئجزدر اين بخش از ورود به ، وابسته ديده شده استي هادستگاهداشت و هب

  .شودميارائه ، يافته شدهتصوير موارد انتقالنمايش  دليلبه صرفاًشود و مي اجتناب

ي هارديف ازهريك  ليزان اعتبارات لحاظ شده ذيمتخطي ، ن جدوليته مورد توجه در اكن

به تصوير كشيده شده اين گزارش  7ست كه در جدول از ميزان تعيين شده در قوانين مرتبط ااتي يمال

  .است

بودجه سال  افزوده در اليحهدرصد ماليات بر ارزش 1 اصل ازح يمدآاعتبارات در، مثال عنوانبه

سهم وزارت اي نهيهزي هارديفال براورد شده است ولي در يارد ريليم 59.858 به ميزان 1397

و اي نهيف هزيدر رد اليارد ريليم 32.343 به ميزان، «2»قانون الحاق  (37)بهداشت از محل ماده 

براي وزارت  اليارد ريليم 6.000براي وزارت بهداشت و  ييدارا كتملف يال در رديارد ريليم 14.000

به ، محل اينالتفاوت اعتبار ابالغ نشده به دستگاه از مابه و در نظر گرفته شده استسازي راه و شهر

 .ال استيارد ريليم 7.335زان يم

منابع با تكاليف  ميسه تقكاست  نياافزوده ارزش ماليات براز  لته مهم در منابع حاصكن، ياز سوي

طوري كه تكاليف مندرج ذيل اين قانون به .مغايرت دارد، «2»( قانون الحاق 37مندرج در ماده )

بيست هزار نفر  داراي ؛ پيشگيري و پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهايازجمله

طح بيمه بيماران مصارف هيئت امناي ارزي و ارتقاي س، عشايري عهجام، ترجمعيت و پايين

اي دارد و طبق قانون الزم است بخش اعظم منابع حاصله از آن در بيشتر ماهيت هزينه، العالجصعب

در  ييو دارا كدرصد آن در قالب اعتبارات تمل 43حدود  ميشاهد هست ياي قرار گيرد ولرديف هزينه

  .رديگمي قرار يعمرانهاي وژهانجام پر منظوربهسازي و راه و شهر تبهداشهاي خانهوزارت ارياخت

تمام  الزم است، دارداي كه ماهيت هزينه« 2»( قانون الحاق 37ماده ) اجراي صحيح منظوربهلذا 

 سازمان بيمه سالمت قراراي ذيل رديف هزينه، افزودهارزش واحد درصد ماليات بر 1اعتبارات حاصل از 

براي اهداف ، در صورت اضافه بودن منابع، انونپس از انجام تكاليف بخش اول مندرج در قگيرد تا 
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سازمان بيمه سالمت كه بيشترين افراد تحت هاي با توجه به كسري البته .عمراني تخصيص يابد

اي اعتبار اضافهآن است از منابع شوند بعيد مي «2»قانون الحاق  (37)پوشش آن مشمول مفاد ماده 

  .ايجاد شود

ات بر يسهم وزارت بهداشت در مورد مالاي ي دولت و هزينهرآمدداعتبار  ميزانالتفاوت مابه

 ال ويارد ريليم 194رسان؛ بيآس ياالكعوارض نوشابه و  براي، اليارد ريليم 6.555، گاريمصرف س

  .ال استيارد ريليم 2.058عوارض خودرو 

لكرد اعتبارات عدم تحقق عم، قوانينن يل ايدليل روند نزولي اعتبارات ذ، رسدمينظر به چند هر

ولي الزم است مفاد هر يك از قوانين مدنظر دولت قرار ، ي گذشته باشدهاسالدر نظر گرفته شده در 

 بگيرد.

ماليات بر مصرف ميزان افزايش ، در نظر داشت ديبا، گاريات و عوارض بر سيدرخصوص موضوع مال 

مان بهداشت جهاني در كنترل سازهاي يكي از توصيهو اثر مستقيم دارد  سيگار در كاهش مصرف آن

 شماربهمزمن ي هابيمارييكي از عوامل خطر مهم اينكه سيگار دليل به همچنين .است آنمصرف 

خواهد  آن مرتبط با مصرفي هابيماريسالمتي هاي كاهش مصرف آن موجب كاهش هزينه، رودمي

سالمت  تأميندر ، سالمتنظام مورد نياز منابع  بخشي از تأمينضمن  ماليات بر مصرف سيگارلذا  .شد

 مناسبي وجيههاي گذشته تسال مناسب در عدم عملكرد صرفاً بنابراين .جامعه هم نقش مهمي دارد

نيست و الزم است موانع قانون برنامه ششم توسعه  (73)و عدم اجراي ماده براي كاهش اعتبارات آن 

  يي و مرتفع گردد.شناسا، منابع ذيل اين قانونقانوني و سوءمديريت براي جذب 
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 پزشكيآموزش  درمان و، وزارت بهداشت 2-7يافته به جدول هاي متفرقه انتقالاعتبارات رديفجدول . 6جدول 

 )ميليارد ريال(             1397در اليحه بودجه سال               
اي و تملك(جمع كل)هزينه ايهزينه سرمايه ايهاي دارايي تملك

 عنوان
 شددرصد ر

اليحه سال 

1397 

قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد

اليحه سال 

1397 

قانون سال 

1396 
 درصد رشد

اليحه سال 

1397 
 1396 سال قانون

  


    
وزارت بهداشت حقوق و عوارض گمركي )جمعي و خرجي( شامل واردات هيئت امناي ارزي و 

جمعيت خيرين اسالمي

        
سهم  %50سهم وزارت بهداشت و  %50-ي ريوي و توسعه ورزش همگاني هابيماريپيشگيري از 

وزارت جوانان

        

سهم وزارت  %50هاي گازدار رژيمي توليد داخل و وارداتي )اعتبارات موضوع افزايش قيمت نوشابه

سهم وزارت ورزش و  %30قلبي و عروقي و ، ابتيهت پيشگيري و درمان بيماران ديجبهداشت 

درصد سهم سازمان دامپزشكي براي مقابله با  20جوانان براي توسعه ورزش همگاني و روستايي و 

ي مشترك انسان و دام(هابيماري

        
 %30، هداشتسهم وزارت ب %50( قانون برنامه ششم توسعه به نسبت 73اعتبارات موضوع ماده )

و پرورشآموزش  وزارت %20سهم وزارت ورزش و جوانان و 

        

( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 37اعتبارات موضوع ماده )

 تمامنيمه هايرحدرصد سهم تجهيزات و ط70اي هاي سرمايه( )از اعتبارات تملك دارايي2)

شهرسازي و و  هاي وزارت راهدرصد سهم طرح30در حال ساخت وزارت بهداشت و هاي بيمارستان

( اين قانون20( و )19هاي بيمارستاني مندرج در جداول )طرح

     


  درصد از واردات خودروهاي وارداتي جهت خريد آمبوالنس5اخذ  اعتبارات موضوع

         كمك به كاشت حلزون گوش افراد بي بضاعت

 
    


 

بابت هزينه در امور منجر به كاهش تصادفات اي هاي بيمهموضوع حق بيمه شخص ثالث شركت

ي ريوي و هابيماريپيشگيري از  جادهونقل حمل سازمان راهداري و %27، نيروي انتظاري 63%)

اورژانس( %10سهم وزارت جواناناي و  %50سهم وزارت بهداشت و  %50-ورزش همگاني  توسعه

         خريد راهبردي خدمات

         هاي انتقال خون استانيسازمان انتقال خون ايران و پايگاه

 
        منابع و تجهيزات پژوهشيروزآوري به شي وهاي پژوهتقويت و توسعه فعاليت

         هاجمع كل متفرقه
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 هاي مالياتي در راستايرديف ازهريك  . ميزان اعتبارات لحاظ شده ذيل7جدول 

 ( ميليارد ريال)    ها درحوزه سالمتتكاليف دستگاه        

 عنوان

درآمد مندرج در 

( اليحه 2) پيوست

 1397سال 

سهم وزارت بهداشت 

 براساس قونين مرتبط

سهم وزارت بهداشت 

براساس اليحه سال 

1397 

مابه التفاوت 

 ابالغ نشده

درآمد حاصل از يك درصد نرخ ماليات 

درصد سهم  0.27بر ارزش افزوده)

درصد سهم  0.03 –آموزش و پرورش 

 شهرداري(

59،858 59،678 52،343 7،335 

درصد سهم  50بر مصرف سيگار)ماليات 

 وزارت(
14،860 7،430 875 6،555 

 194 56 250 500 درصد سهم وزارت( 50عوارض نوشابه)

 2،058 942 3،000 3،000 عوارض خودرو

 100 200 300 300 رسان عوارض كاالهاي آسيب

 16،242 54،416 70،658 78،518 جمع 

 

 1397يحه بودجه سال هاي امور سالمت در ال. اعتبارات برنامه6

ميليارد ريال است  569.728معادل  1397اعتبارات امور سالمت در اليحه بودجه سال ، 8جدول  براساس

اعتبارات فصل درمان )معادل ، ريال( ميليارد 128.344كه مشتمل بر اعتبارات فصل بهداشت )معادل 

 ميليارد ريال( است. 6.677ميليارد ريال( و اعتبارات فصل تحقيق و توسعه )معادل 434.706

درصد  2/76فصل درمان حدود ، درصد 5/22اعتبارات فصل بهداشت حدود ، از كل اعتبارات امور سالمت 

اهش كسالمت و  يبرنامه ارتقا .خود اختصاص داده استدرصد را به 3/1و فصل تحقيق و توسعه حدود 

 ليذ، قانون برنامه ششم توسعه (72)ده ما «2»تبصره « ت» بند ياجرا يمحصوالت در راستاهاي ندهيآال

  .فصل بهداشت اضافه شده است

 يشده است ول جاديفصل درمان ا ليذ در حوزه سالمت يو مردم يت اجتماعكمشار يارتقا برنامه

 و مجمع يمعاونت اجتماع ليكبرنامه باتوجه به تش نيا جاديا .آن در نظر گرفته نشده است يبرا يرااعتب

 يآنها برا تكارمش همچنينحوزه سالمت و  يسياستگذارت مردم در كجلب مشار يتاسالمت در راس يمل

 ليآن الزم است به ذ رانهيشگيپ تيماه دليلبه يشود ولمي يابيمثبت ارز سطح سالمت جامعه يارتقا

  .ابديفصل بهداشت انتقال 
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 )ميليارد ريال(           1396ه امور سالمت قانون بودجه سال و رشد آن نسبت ب 1397. اعتبارات امور سالمت اليحه بودجه سال 8جدول     
لكجمع   ايهزينه ياختصاص سرمايه ايهاي دارايي كتمل

درصد  عنوان

 رشد

اليحه سال 

1397 

قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد 

اليحه سال 

1397 

قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد 

اليحه سال 

1397 

قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد

اليحه سال 

1397 

قانون سال 

1396 

            فصل بهداشت

            هيت غذا وتغذيامن يبرنامه اجرا
            ييروستا يبرنامه ارائه خدمات بهداشت

            يشهر يبرنامه ارائه خدمات بهداشت

 
    


 


  يشاورزكمحصوالت مهم هاي ندهياهش آالكبرنامه ارتقا سالمت و 

            يبهداشتهاي برنامه ارتقا شاخص

            سالمت خانوادههاي برنامه ارتقا شاخص

            انسان و دام كمشتري هابيماريش ينترل و پاك يبرنامه بررس

            ديد و بازپدينوپدي هابيمارينترل كو  يريشگيبرنامه پ

            هابيماريت يريه مدبرنام

            فصل درمان

            يبرنامه ارائه خدمات درمان
            يمارستانيش بيپ كيپزشهاي تيبرنامه ارائه خدمات فور

 
           در حوزه سالمت يو مردم ياجتماعهاي تكبرنامه ارتقا مشار

            يدارو در خدمت درمان تأمينبرنامه 
            يخونهاي فرآوردهبرنامه ارتقا سالمت خون و 

            يبرنامه توسعه طب سنت

            (يكيرترافياورژانس )غ، نيبرنامه درمان مصدوم
            رمترقبهيت بحران در حوادث غيريبرنامه مد

           
، يزياليد، يتاالسم، يليهموف، ماران خاصيبه ب كمكبرنامه 

ام. اس يسرطان

            ق و توسعهيفصل تحق

            كيقات علوم پزشيبرنامه توسعه تحق

            يكولوژيبهاي فرآوردهد يبرنامه تول

             امور سالمت جمع كل
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 1397بودجه سال حه يو التوسعه انطباق قانون برنامه ششم  بررسي

 يشور الزامكم يمق يافراد خارجاي مهيپوشش ب، قانون برنامه (70)ماده  «ب» بند «5»جزء  براساس 

از جداول  كيچ يد. در هيمه را مشخص نمايزان حق بينامه نحوه و منييآ براساسد يدولت بااست و 

 نشده است. بينيپيشآن  يبرا يمنابع 1397بودجه سال حه يال

 از پوشش بيمه پايه پرداخته  يبرخوردار يبه چگونگواحده  ماده «17»تبصره  «الف»بند  هرچند در

مغاير با متن قانون برنامه ششم  از طريق نظام ارجاع االمكانحتيقيد گيري كارولي به شده است

 .است

 ازمند توجه ينو  بودهبرنامه قانون ف يالكنظام ارجاع از ت ياندازخانواده و راه كپزش يتوسعه و اجرا

ه ئارانظام ارجاع شريان حياتي  1397در سال  اين است كه اعتقاد بر و اگر باورلذا  .استدولت  يجد

 بينيپيشطور صحيح آن بهمنابع الزم  الزم است، شد كشور محسوب خواهدظام سالمت نخدمت در 

 .افته استيتحقق ن در اليحه ن مهميه اكشود 

  در رديف تملك و افزوده ارزش ماليات بر درصد1 درصد از اعتبارات حاصل از 43قرار گرفتن حدود

 .است «2»قانون الحاق  (37)خالف مفاد ماده ، سازيدارايي وزارت بهداشت و راه و شهر

 يهاشركتز و يز و گازخيخوزارت نفت در مناطق نفت الزم است، (74)ماده  «ذ»بند  براساس 

براي  خود يت اجتماعيمسئول يدر راستاو محل استقرار خود  يدر مناطق معدن يبزرگ دولت يمعدن

ز كخدمات مرا يارتقا، زيهتج، ليمكنسبت به ت، ننده سالمت در آن مناطقكديتهد يامدهايجبران پ

 ده نشده است.يحه ديالهاي ه در تبصرهكد نيخود اقدام نما يو درمان يبهداشت

 

 و پيشنهادها بنديجمع

تكاليف مندرج در قوانين دائمي ازجمله قانون الحاق برخي ، در بررسي بودجه بخش بهداشت و درمان

هاي كلي سالمت و قانون برنامه ششم سياست ،(2مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

درمان براي دولت مقرر در حوزه بهداشت و  در اين راستا اهم تكاليف. توسعه مورد نظر قرار گرفت

ها و هزينه، هادرآمدسازي قانونمند شفاف، پيشگيري بر درمان اولويت مد نظرقرار گرفت :زير  شرحبه

استقرار سامانه پرونده الكترونيكي ، شوركت يآحاد جمع يمامت يمه سالمت برايپوشش ب، هافعاليت

 يشورهاكون در حد يناسيسكارتقا برنامه وا، هاي اطالعاتي مراكز سالمتسالمت ايرانيان و سامانه

  .و استقرار نظام ارجاع و پزشك خانوادهيافته توسعه

  :كردتوان به موارد زير اشاره مي 1397بودجه سال در بخش ساختار اليحه 

، براي انجام تكاليف قانون برنامه ششم توسعه در سال دوم اجراي آن 1397اليحه بودجه سال  -
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بنابراين انتظار بر اين بود كه سازمان برنامه و . ه شده استئگر آن بوده اراتوسط دولتي كه خود تدوين

اجراي قانون برنامه ي هالسارا طي  هادستگاهابتدا برنامه عملياتي ، اليحه بودجه ارائهبودجه قبل از 

در  .شدمي هئارا، تعيين شده در هر سالاهداف  براساسها بودجه دستگاهداد و مي ارائهششم توسعه 

ها دستگاههاي تناسب آن با تكاليف قانوني و برنامهميزان ارزيابي اليحه بودجه و امكان اين صورت 

رسد مينظر به، ريزيبراي عملياتي كردن بودجه تالش دولترغم به بنابراين .شدمي براي مجلس فراهم

اهداف و تكاليف قانوني وزارت  برمبتني كامالً 1397سال  بودجه اليحهتوان ادعا كرد نمي هنوز

  تنظيم شده باشد.پزشكي آموزش  درمان و، بهداشت

جايي جابه اختيار به برمبني، واحدهماده «40»ول تبصره مي مشهادستگاهاجازه واگذار شده به  -

ي علوم هادانشگاهمنابع بهداشت در بخش درمان  كردهزينهنگراني از احتمال ، هامنابع در فصول برنامه

  را ايجاد مي كند.پزشكي 

  :توان به موارد زير اشاره كردمي خالصه طوربه، وزارت بهداشتميزان اعتبارات  مورددر

ي علوم هادانشگاه، بهداشت شامل ستاداعتبار وزارت  1397بودجه سال در اليحه درمجموع  -

از محل  ميليارد ريال درنظر گرفته شده است كه به تفكيك 727.772ي وابسته هادستگاهپزشكي و 

ميليارد ريال  332.008 اختصاصي به ميزانهاي درآمد، ميليارد ريال 376.527 منابع عمومي به ميزان

شايان ذكر است مجموع اعتبارات وزارت  .ال استميليارد ري 19.237و تملك و دارايي به ميزان 

ميليارد  767.272به واحده ماده «13»و تبصره ها يارانه بهداشت به انضمام منابع حاصل از هدفمندي

  .رسدمي ريال

ميليارد ريال است. درآمد اختصاصي با  464.936ي علوم پزشكي هااعتبارات دانشگاهمجموع  -

دهد. خود اختصاص ميها را بهدرصد از كل اعتبارات دانشگاه 62حدود ، لميليارد ريا 287.397اعتبار 

با اي نيز هاي سرمايهدرصد و تملك دارايي 37، ميليارد ريال 174.155اي به ميزان اعتبارات هزينه

 . شودرا شامل مي يهاي علوم پزشكدرصد از مجموع اعتبارات دانشگاه 1، ميليارد ريال 3.385

عمده با تكيه بر منابع حاصل از هدفمند كردن  صورتبه 1393سال  ازمت طرح تحول سال -

، بايد در نظر داشت .ناپايدار بوده استگذشته هاي طي سال، ها شروع شده است اما تخصيص آنيارانه

ها ازجمله با سرريز كردن اعتبارات ساير رديف، اخيرهاي در سال، كسري منابع حاصل از اين محل

درصدي  23كاهش كرد كه  بينيپيشتوان مي، خانواده جبران شده است. با اين توصيف برنامه پزشك

دليل احتمال جبران كسري از محل به، 1397ها در اليحه بودجه سال منابع حاصل از هدفمندي يارانه

ك از يكسو و كمبود ميزان اعتبارات در نظر گرفته شده براي پزشبرنامه پزشك خانواده اعتبارات رديف 

مغاير با امر اين و با چالش روبرو كند شدت به نظام ارجاع را در سال آينده اجراي، خانواده ازسوي ديگر

  .( قانون برنامه ششم توسعه است74ماده )« 2»تبصره « ث»بند 
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هاي وابسته وزارت دستگاه بهدو دستگاه تحت عناوين سازمان بيمه سالمت و سازمان اورژانس  -

 درصد رشد يافته است.  8 وابسته وزارت بهداشتهاي است. مجموع اعتبارات دستگاه اضافه شده بهداشت

از منابع عمومي دولت در اليحه بودجه اعتبارات در نظر گرفته شده براي سازمان بيمه سالمت  -

ميليارد  45.000زيان انباشته توجه به با  هزار ميليارد ريال است. 108.000به ميزان  1397سال 

، سال جاريپايان در ميليارد ريال  85000بيني افزايش آن تا سقف و پيش 1395سال  دري ريال

خريد راهبردي  ازجمله ؛مندرج در قانون برنامه ششم  اين سازمان با اجراي تكاليف ضرورت دارد

كه و... اصالح نظام پرداخت ، راهنماهاي باليني اجراي، خدماتبندي سطح نظام ارجاع و، خدمات

  .سازمان پيشگيري نمايدهاي از افزايش كسري، دنباشراستاي مديريت هزينه و تقاضا ميهمگي در 

شده است  جاديفصل درمان ا ليدر حوزه سالمت ذ يو مردم يمشاركت اجتماع يارتقا برنامه -

و  يمعاونت اجتماع ليبرنامه باتوجه به تشك نيا جاديآن در نظر گرفته نشده است. ا يبرا يرااعتب يول

 يآنها برا اركتجلب مشاركت مردم در حوزه سالمت و همچنين مش يسالمت در راستا يمل مجمع

 ليآن الزم است به ذ رانهيشگيپ تيدليل ماهبه يشود ولمي يابيسطح سالمت جامعه مثبت ارز يارتقا

 . ابديفصل بهداشت انتقال 

صول ماليات و پزشكي از محل اعتبارات حاصل از وآموزش  درمان و، سهم وزارت بهداشت -

حاصل از  واحد درصد از منابع 1بر تخصيصمبني، «2»قانون الحاق  (37)عوارض اعم از موضوع ماده 

قانون برنامه ششم موضوع ماليات بر انواع سيگار و عوارض  (73)ماده ، به حوزه سالمتافزوده ارزش

رسان به ميزان حدود آسيب بر ماليات بر كاالهايمبني "2"( قانون الحاق 48موضوع ماده )، خودرو

 لحاظ شده است. ، ميليارد ريال كمتر از ميزان تعيين شده در قوانين فوق 16.000

دليل عدم توجه كافي به نظام ارجاع و پزشك در بخش سالمت به 1397سال بودجه اليحه  -

توسعه كلي سالمت و قانون برنامه ششم هاي سياست مسيربيشترين شكاف را با حركت در ، خانواده

 دارد.

براي اهداف عمراني ذيل افزوده ارزش درصد ماليات بر 1درصد از اعتبارات حاصل از  43حدود  -

قانون الحاق  (37)مفاد ماده  و از اين منظر باسازي قرار گرفته است اعتبارات وزارتين بهداشت و راه و شهر

 مغايرت دارد . «2»

مه سالمت يسازمان بهاي يبدهتأديه  هتج« 5»تبصره « ـه»بند  اعتبار مندرج درميزان  -

 .همچنين رديفي براي آن در نظر گرفته نشده است. نامشخص است

مبني بر متمركز نمودن سهم درمان از مجموع  «7»تبصره  «ز»براي تكليف مندرج در بند  -

يف رد، دارياجتماعي در حسابي نزد خزانه تأمينقانون  (29و  28)خذ كسر حق بيمه موضوع مواد آم

 .مشخص نشده است
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 :شودمي با توجه به موارد ياد شده پيشنهاد 

ارائه بسته خدمات بيمه پايه  1397منظور رعايت عدالت در سالمت و پايداري منابع در سال الف( به

صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سالمت قرار تعريف شده براي كليه اقشار كه براساس آزمون وسع به

مندي از نظام ارجاع پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي خواهد بود. بهره اً از طريقصرفگيرند و مي

اعم از خدمات ارائه شده در مراكز غيردولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه ، سطح خدمات باالتر

 (70شدگان به ميزان سرانه تعيين شده در ماده )مشاركت مالي بيمه مستلزم، الذكرتعريف شده فوق

 در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود.، قانون برنامه ششم توسعه

هاي علمي با همكاري شوراي هماهنگي انجمندرمان و آموزش پزشكي ، ب( وزارت بهداشت

موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه پس  گر پايه سالمتهاي بيمهتخصصي پزشكي و سازمان

پر هزينه ترين خدمات را تهيه و جهت حداقل دويست مورد از راهنماي باليني براي ، از ابالغ اين قانون

 اجرا ابالغ نمايد. 

 كل كشور الحاق شود: 1397اليحه بودجه سال « 17»هاي زير به تبصره شود بندپيشنهاد مي

منظور پوشش كامل درمان افراد ساكن در و به «2»( قانون الحاق 37ح( در راستاي اجراي مفاد ماده )

تر و جامعه عشايري و ارتقاي سطح بيمه و شهرهاي داراي بيست هزار نفر جمعيت و پايينروستاها 

العالج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي باالي بيست بيماران صعب

، 1601003015، 1601002013هاي اعتبارات ذيل رديف، هزار نفر در چارچوب نظام ارجاع

گيرد. سازمان و ذيل اعتبارات سازمان بيمه سالمت قرار مي تجميع 1602001047 و1602001046

صرفاً از ، بيمه سالمت موظف است اين اعتبارات را در راستاي دستيابي به اهداف مندرج در قانون

 طريق نظام ارجاع و برنامه پزشك خانواده هزينه نمايد. 

العالج از سرجمع اعتبارات هاي خاص و صعبيهاي مربوط به امور بيمارط( اعتبارات ذيل برنامه

هاي وابسته استخراج و ذيل يك رديف مستقل در هاي مختلف ذيل وزارت بهداشت و دستگاهرديف

درمان و آموزش پزشكي ، گيرد تا با رعايت مقررات وزارت بهداشتاختيار سازمان بيمه سالمت قرار مي

از طريق ، خدمات الزم، العالجبيماران خاص و صعبدر راستاي قوانين و اسناد باالدستي درخصوص 

 نظام ارجاع به اين بيماران ارائه شود. 

ك( اعتبارات ذيل برنامه ارائه خدمات شهري و برنامه پزشك خانواده با يكديگر تجميع و در راستاي 

 دار خواهد شد. هرگونه( قانون برنامه ششم توسعه نشان74ماده )« 2»تبصره « ث»اجراي بند 

 هاي وزارت بهداشت ممنوع است. جايي منابع از محل اين رديف براي ساير برنامهجابه

هاي مستقيم مردم به حداكثر سي منظور تحقق شاخص عدالت در سالمت و كاهش سهم هزينهل( به

كمك به ، ايجاد دسترسي عادالنه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، هاي سالمت( هزينه%30درصد )
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تقليل وابستگي ، العالجدرمان بيماران خاص و صعب، پوشش دارو، ناپذير درمانهاي تحملهزينهتأمين 

تأمين و پايداري نيروي ، گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و كمك به تربيت

قرار  هاي درماني طرح تحول سالمت وزارت بهداشتانساني متخصص مورد نياز كه در دستور كار بسته

ها تحت رديف كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ( خالص10%ده درصد )، گرفته است

 درمان و آموزش پزشكي واريز شود.، متمركز مشخص به حساب درآمد اختصاصي وزارت بهداشت

جايي از ساير هاي درماني طرح تحول خارج از اين رديف و جابهپرداخت منابع براي اجراي بسته

 ها براي جبران كسري اعتبار آن ممنوع است.رديف

منابع حاصل از ، ( قانون برنامه ششم توسعه39ماده )« ب»ضروري است در راستاي اجراي بند 

 اي مشخص باشد. اين محل داراي رديف هزينه

و  ضرايب كاي كليه خدماتهاي توسعه كشور ( قانون احكام دائمي برنامه9م( در راستاي اجراي ماده )

خصوصي و خيريه ، غيردولتي، درماني و توانبخشي( در بخش دولتي، هاي سالمت )تشخيصيمراقبت

 .گرددريال محاسبه مي 200هزار و  95برمبناي كاي واحد 
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 هاپيوست

 1396و قانون بودجه سال  1397سال  هاي علوم پزشكي ـ اليحه بودجهها و دانشگاه. مقايسه اعتبارات مراكز بهداشتي درماني وابسته به دانشكده1پيوست 
 )ميليارد ريال(

جمع كل  ايهزينه اختصاصي ايهاي سرمايهتملك دارايي

درصد  عنوان

 رشد

اليحه سال 

1397 

قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد

 1397اليحه سال 
قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد

 1397اليحه سال 
قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد

 1397اليحه سال 
قانون سال 

1396 
جمع 

 تملك
 متفرقه

اي سرمايه

 1پيوست 
 عمومي متفرقه ايجمع هزينه ايهزينه تملك جمع اختصاصي

تهران 

 
قيقاتي و درماني قلب و تح، مركز آموزشي

عروق تهران

بيمارستان شريعتي 

كاشان 

قم 

 شهيد بهشتي 

 
هاي پژوهشي و درماني سل و بيماري، مركز آموزشي

درمان( ـ مسيح دانشوري) ريوي

قزوين 

مركزي 

دانشكده ساوه 

دانشكده خمين 

همدان 

اسد آباد دانشكده 

فارس 

بوشهر 

كهگيلويه و بوير احمد 

فسا 

جهرم 
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جمع كل  ايهزينه اختصاصي ايهاي سرمايهتملك دارايي

درصد  عنوان

 رشد

اليحه سال 

1397 

قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد

 1397اليحه سال 
قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد

 1397اليحه سال 
قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد

 1397اليحه سال 
قانون سال 

1396 
جمع 

 تملك
 متفرقه

اي سرمايه

 1پيوست 
 عمومي متفرقه ايجمع هزينه ايهزينه تملك جمع اختصاصي

خراسان رضوي 

بيرجند 

تربت حيدريه 

گناباد 

سبزوار 

خراسان شمالي 

يشابورن 

اسفراين 

دانشكده تربت جام 

آذربايجان شرقي 

مراغه دانشكده 

دانشكده سراب 

دانشگاه ايران 

قلب و عروق شهيد رجائي 

كرج 

اصفهان 

كردستان 

لرستان 

ايالم 

جندي شاپور اهواز 

دزفول دانشكده 

آبادان 

شوشتر 

گيالن 

كرمان 

رفسنجان 
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جمع كل  ايهزينه اختصاصي ايهاي سرمايهتملك دارايي

درصد  عنوان

 رشد

اليحه سال 

1397 

قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد

 1397اليحه سال 
قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد

 1397اليحه سال 
قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد

 1397اليحه سال 
قانون سال 

1396 
جمع 

 تملك
 متفرقه

اي سرمايه

 1پيوست 
 عمومي متفرقه ايجمع هزينه ايهزينه تملك جمع اختصاصي

دانشكده سيرجان 

جيرفت 

بم 

كرمانشاه 

مازندران 

بابل 

گلستان 

بهزيستي و توانبخشي 

آذربايجان غربي 

دانشكده علوم پزشكي خوي 

چهار محال و بختياري 

هرمزگان 

سيستان و بلوچستان 

زابل 

شهيدصدوقي يزد 

زنجان 

سمنان 

اردبيل 

دانشكده خلخال 

شاهرود 

دانشكده الرستان 

دانشكده بهبهان 

دانشكده ايرانشهر 

دانشكده گراش 

جمع كل مراكز بهداشتي درماني 
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 هاي علوم پزشكي ـ اليحه بودجهها و دانشگاه. مقايسه اعتبارات مراكز آموزشي وابسته به دانشكده2پيوست 

 )ميليارد ريال(             1396و قانون بودجه سال  1397سال                 
جمع كل  ايهزينه اختصاصي ملك دارايي هاي سرمايه ايت

درصد  عنوان

 رشد

اليحه 

سال 

1397 

قانون  

سال 

1396 

 درصد رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

 درصد رشد 

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

درصد 

 رشد 

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

جمع 

 متفرقه تملك

اي سرمايه

 1پيوست 

جمع 

  ايهزينه تملك تصاصياخ

جمع 

 عمومي متفرقه ايهزينه

تهران 

كاشان 

قم  

شهيد بهشتي  

 

پژوهشي و ، مركز آموزشي 

ي هابيماريدرماني سل و 

 -مسيح دانشوري)ريوي

آموزشي(هاي اجراي برنامه

قزوين   

اراك  

 
دانشكده پيراپزشكي  -اراك

محالت

 
پيراپزشكي  دانشكده -اراك

شازند

دانشكده ساوه  

دانشكده خمين 

همدان 

 
دانشكده  -همدان

پيراپزشكي نهاوند

دانشكده اسدآباد 

شيراز  

 
دانشكده پيراپزشكي  -شيراز

استهبان
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جمع كل  ايهزينه اختصاصي ملك دارايي هاي سرمايه ايت

درصد  عنوان

 رشد

اليحه 

سال 

1397 

قانون  

سال 

1396 

 درصد رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

 درصد رشد 

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

درصد 

 رشد 

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

جمع 

 متفرقه تملك

اي سرمايه

 1پيوست 

جمع 

  ايهزينه تملك تصاصياخ

جمع 

 عمومي متفرقه ايهزينه

 
پيراپزشكي دانشكده  -شيراز

ممسني

 
دانشكده پرستاري  -شيراز

آباده

 
دانشكده پرستاري  -شيراز

المرد

 
دانشكده  -شيراز 

پيراپزشكي داراب

بوشهر  

ياسوج  

 
آموزش  مركز -ياسوج 

سالمت گچساران

فسا   

جهرم   

مشهد  

بيرجند   

 
دانشكده  -بيرجند

زشكي فردوسپيراپ

تربت حيدريه 

گناباد   

سبزوار  

بجنورد  

 
مجتمع عالي  -بجنورد 

سالمت شيروان

دانشكده نيشابور 
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جمع كل  ايهزينه اختصاصي ملك دارايي هاي سرمايه ايت

درصد  عنوان

 رشد

اليحه 

سال 

1397 

قانون  

سال 

1396 

 درصد رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

 درصد رشد 

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

درصد 

 رشد 

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

جمع 

 متفرقه تملك

اي سرمايه

 1پيوست 

جمع 

  ايهزينه تملك تصاصياخ

جمع 

 عمومي متفرقه ايهزينه

اسفراين 

تربت جام دانشكده  

تبريز   

 
دانشكده مديريت  -تبريز

خدمات سالمت

مراغه دانشكده 

دانشكده سراب 

ايران 

قلب و عروق شهيد رجائي 

كرج  

اصفهان   

سنندج  

خرم آباد  

 
ده دانشك -خرم آباد

پرستاري پلدختر

ايالم  

اهواز  

دزفول   

آبادان 

دانشكده شوشتر 

رشت  

كرمان  

رفسنجان   

دانشكده سيرجان 

جيرفت  

بم 
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جمع كل  ايهزينه اختصاصي ملك دارايي هاي سرمايه ايت

درصد  عنوان

 رشد

اليحه 

سال 

1397 

قانون  

سال 

1396 

 درصد رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

 درصد رشد 

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

درصد 

 رشد 

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

جمع 

 متفرقه تملك

اي سرمايه

 1پيوست 

جمع 

  ايهزينه تملك تصاصياخ

جمع 

 عمومي متفرقه ايهزينه

كرمانشاه  

ساري 

بابل  

گرگان  

علوم بهزيستي و توانبخشي  

اروميه  

 
دانشكده علوم پزشكي  

خوي

شهركرد  

 
دانشكده  -شهركرد

پرستاري بروجن

بندرعباس  

زاهدان  

 
آموزش  عمجتم -زاهدان

سالمت خاش

 
مجتمع سالمت  -زاهدان 

چابهار

زابل  

يزد  

زنجان  

سمنان  

 
دانشكده بهداشت  -سمنان

آرادان

 
دانشكده  -سمنان

پيراپزشكي سرخه
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جمع كل  ايهزينه اختصاصي ملك دارايي هاي سرمايه ايت

درصد  عنوان

 رشد

اليحه 

سال 

1397 

قانون  

سال 

1396 

 درصد رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

 درصد رشد 

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

درصد 

 رشد 

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

جمع 

 متفرقه تملك

اي سرمايه

 1پيوست 

جمع 

  ايهزينه تملك تصاصياخ

جمع 

 عمومي متفرقه ايهزينه

 
دانشكده  -سمنان

پيراپزشكي آرادان

 
دانشكده بهداشت  -سمنان

دامغان

اردبيل  

ده خلخالدانشك  

شاهرود  

الرستان دانشكده 

 
دانشكده بهداشت  -الرستان

اوز

دانشكده بهبهان 

دانشكده ايرانشهر 

دانشكده گراش 

جمع كل مراكز آموزشي 
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 )ميليارد ريال(   1396و قانون بودجه سال  1397هاي علوم پزشكي ـ اليحه بودجه سال ها و دانشگاهيسه اعتبارات مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشكده. مقا3پيوست 

جمع كل  ايهزينه اختصاصي ايتملك دارايي هاي سرمايه

درصد  عنوان

 رشد

اليحه سال 

1397 

قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

درصد 

 رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

درصد 

 رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

جمع 

 تملك
 متفرقه

اي سرمايه

 1پيوست 

جمع 

 اختصاصي
 ايهزينه تملك

جمع 

 ايهزينه
 عمومي متفرقه

 
كز مرا -تهران 

تحقيقاتي

 
مركز  -تهران

تحقيقات علوم و 

تكنولوژي در پزشكي

 

مركز  -تهران 

تحقيقات 

آسم و ، ايمونولوژي

آلرژي

 
هشكده پژو -تهران 

ي گوارش هابيماري

و كبد

 
مركز  -تهران 

تحقيقات خون و 

پيوند مغز استخوان

 
پژوهشگاه  -تهران 

علوم غدد و 

متابوليسم

 
مركز  -تهران 

تحقيقات پوست و 

جذام

 
مركز  -تهران 

تحقيقات علوم 

دارويي كشور

www.irpublicpolicy.ir



 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

 

 

43 

جمع كل  ايهزينه اختصاصي ايتملك دارايي هاي سرمايه

درصد  عنوان

 رشد

اليحه سال 

1397 

قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

درصد 

 رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

درصد 

 رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

جمع 

 تملك
 متفرقه

اي سرمايه

 1پيوست 

جمع 

 اختصاصي
 ايهزينه تملك

جمع 

 ايهزينه
 عمومي متفرقه

 
مركز  -تهران 

تحقيقات تروما

 
پارك علم و  -تهران

وريفنا

 
پژوهشكده  -تهران

محيط زيست

 
پژوهشكده -تهران

علوم دندانپزشكي

 
پژوهشكده  -تهران

بازتواني عصبي

 
مركز -تهران

تحقيقات گياهان 

دارويي

 
مركز -تهران

روانپزشكي

 
مركز  -تهران

تحقيقات سرطان

 
مركز  -تهران 

تحقيقات نانو فناوري

 
مركز -تهران

تحقيقات پوست 

وسلولهاي بنيادي

 

مركز  -شهيد بهشتي

تحقيقات علوم 

 اعصاب
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جمع كل  ايهزينه اختصاصي ايتملك دارايي هاي سرمايه

درصد  عنوان

 رشد

اليحه سال 

1397 

قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

درصد 

 رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

درصد 

 رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

جمع 

 تملك
 متفرقه

اي سرمايه

 1پيوست 

جمع 

 اختصاصي
 ايهزينه تملك

جمع 

 ايهزينه
 عمومي متفرقه

 

 -شهيد بهشتي 

مركز تحقيقات 

ند كبد و پيو، گوارش

اعضا

 
 -شهيد بهشتي 

انستيتو تغذيه

 

، مركز آموزشي

پژوهشي و درماني 

ي هابيماريسل و 

پژوهش( -ريوي

 
 -تي شهيد بهش

مركز تحقيقات 

پوست

 
-شهيد بهشتي 

پژوهشكده غدد 

درون ريز

 

 -شهيد بهشتي 

مركز تحقيقات 

اورولوژي )كليه و 

مجاري ادرار(

 
مركز  -شهيد بهشتي 

تحقيقات چشم

 
مركز  -شهيد بهشتي

تحقيقات علوم 

يدندانپزشك
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جمع كل  ايهزينه اختصاصي ايتملك دارايي هاي سرمايه

درصد  عنوان

 رشد

اليحه سال 

1397 

قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

درصد 

 رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

درصد 

 رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

جمع 

 تملك
 متفرقه

اي سرمايه

 1پيوست 

جمع 

 اختصاصي
 ايهزينه تملك

جمع 

 ايهزينه
 عمومي متفرقه

 
 -شهيد بهشتي 

پژوهشكده سالمت 

كودكان

 
ز مرك-شهيد بهشتي 

تحقيقات سرطان

 
مركز -شهيد بهشتي 

تحقيقات بهداشت 

باروري و ناباروري

 
پژوهشگاه  -شيراز 

علوم پزشكي شيراز

 
كمك به  -شيراز 

كبد و اعضا پيوند

 
مركز پيوند و -شيراز 

ترميم اعضا

 
مركز تحقيقات  -ياسوج

گياهان دارويي

 
پژوهشگاه  -مشهد 

علوم پزشكي مشهد

 
مركز  -تبريز

تحقيقات علوم 

كاربردي دارويي

 
پژوهشگاه  -تبريز

ربع رشيدي

 
مركز -تبريز

تحقيقات گوارش و 

كبد
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جمع كل  ايهزينه اختصاصي ايتملك دارايي هاي سرمايه

درصد  عنوان

 رشد

اليحه سال 

1397 

قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

درصد 

 رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

درصد 

 رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

جمع 

 تملك
 متفرقه

اي سرمايه

 1پيوست 

جمع 

 اختصاصي
 ايهزينه تملك

جمع 

 ايهزينه
 عمومي متفرقه

 
مركز  -ايران 

، گلو، تحقيقات گوش

بيني و سر و گردن

 

موسسه  -ايران 

مطالعات تاريخ 

طب ، پزشكي

اسالمي و مكمل

 
مركزسلولي  -ايران 

مولكولي

 
پارك علم و  -ايران 

فناوري

 

مركز  -ايران 

تحقيقات علوم 

مديريت و اقتصاد 

سالمت

 
 -قلب شهيد رجايي

مراكز تحقيقاتي

 
شگاه پژوه -اصفهان 

علوم پزشكي 

اصفهان

 
مركز تحقيقات قلب 

و عروق اصفهان

 
-جندي شاپور اهواز 

پژوهشگاه علوم 

پزشكي اهواز
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جمع كل  ايهزينه اختصاصي ايتملك دارايي هاي سرمايه

درصد  عنوان

 رشد

اليحه سال 

1397 

قانون سال 

1396 

درصد 

 رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

درصد 

 رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

درصد 

 رشد

قانون  1397اليحه سال 

سال 

1396 

جمع 

 تملك
 متفرقه

اي سرمايه

 1پيوست 

جمع 

 اختصاصي
 ايهزينه تملك

جمع 

 ايهزينه
 عمومي متفرقه

 
مركز  -گيالن

ماتحقيقات ترو

 
پژوهشگاه  -كرمان 

علوم پزشكي كرمان

 
پژ.هشكده  -بابل

سالمت

 

علوم بهزيستي و 

 -توانبخشي 

پژوهشگاه علوم 

بهزيستي و 

توانبخشي

 
پژوهشگاه  -يزد 

علوم پزشكي يزد

 
مركز تحقيقات -يزد 

سالمت و ايمني غذا

 

مركز -شاهرود 

علوم  تحقيقات

رفتاري و اجتماعي 

در سالمت

 
جمع كل مراكز 

تحقيقاتي
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