
 

  36463898فاکس – 36463898تلفن   –دفتر امور حقوقی دانشگاه  –شهرک دانش و سالمت  – 49شهید فکوری  –بلوار شهید فکوری  –رضاشهر  -مشهد

http//:lawoffice.mums.ac.ir 

  

 

 يفتر امور حقوق د                                                          

 

 ضرورت اخذ نظریه مشورتی سازمان نظام پزشکی برای احضار پزشکان و رسیدگی به جرایم ناشی از حرفه های پزشکی

 

 :كشور  به مراجع قضايي  85/6/1767مورخ  5948/67/1بخشنامه شماره 

از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی، امری است فنی و نظر به اینکه تشخیص عدم رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی در جرایم ناشی 

قانون مجازات اسالمی و تشکیل سازمان نظام پزشکی در شهرستان ها، اقتضا دارد  95محتاج به جلب نظر کارشناسی، لذا با لحاظ ماده 

بدوی انتظامی نظام پزشکی دادگاهها در جرایم مذکور، حتی المقدور قبل از احضار پزشک متهم، نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هیات 

 .مجلس شورای اسالمی و تبصره های آن  را اخذ نمایند 72/02/0721قانون نظام پزشکی مصوب  72موضوع ماده 

 : كشور  به مراجع قضايي 1764/1۹/16مورخ  1/64/16775بخشنامه شماره 

است ، دادگاهها بدون رعایت  و آموزش پزشکی ، اعالم کرده وزارت بهداشت ، درمان 072۸/2/7۶مورخ  0/2۸/۶159پیروبخشنامه شماره 

نیروی انتظامی ارجاع و بدون کسب نظریه  پرونده های اتهامی صاحبان حرف پزشکی ، در جرایم ناشی از مشاغل آنان رابه بخشنامه مذکور ،

ئل پزشکی از امور فنی و از آنجاکه مسا .دوبرخورد نامناسب با آنان کرده اناحضار پزشکان به عنوان متهم  مشورتی نظام پزشکی ، مبادرت به

و بالین مریض به  می باشد و احضار مستقیم پزشکان مورد شکایت ، از محل کار ، مطب ، بیمارستان مستلزم ارزیابی کارشناسانه و تخصصی

 مهای پزشکیتعلل در درمانهای فوری و حساس یا وقفه دراعمال جراحی و اقدا پاسگاهها یا واحدهای انتظامی و قضایی ، هم موجب تاخیر و

مراعات شان و حرمت و امنیت شغلی ، صاحبان حرفه های  خواهد بود که عوارض وآثار آن ، متوجه بیماران کشور می گردد و هم عدم

انتظار جامعه می گردد ، ازاین رو ،  ، موجب دلسردی آنان و ایجاد محدودیت در اعمال پزشکی و درمانی ، مورد پزشکی وبه ویژه پزشکان

دادگاههای عمومی و  قانون آیین دادرسی 071به جرایم ناشی از حرفه های پزشکی ، با توجه به ماده  ارد مراجع قضایی ، در رسیدگیاقتضاء د

 و در مقام تکمیل تحقیقات و بررسیها 0722قانون مجازات اسالمی مصوب آذرماه  95ماده  7ناظر به بند  072۶انقالب در امور کیفری مصوب 

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی *  72مشروع ، مفاد ماده  موازین فنی ، علمی و نظامات مقرر ، دراعمال طبی و جراحیو احراز رعایت 

  . ماده مرقوم را مورد توجه قراردهند* *  7و تبصره  0721دی ماه 72ایران مصوب  جمهوری اسالمی

 رئیس قوه قضاییه  سید محمود هاشمی شاهرودی

هیات های بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از :  0721/02/72 شکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوبقانون ت 72ماده  * 

مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه  موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک ازپرونده های شهرستان ها

  ...دگاه های شهرستان مربوطه قرار دهنددا صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار

ساعت قبل از احضارو جلب هر یک از صاحبان  71مجازند حداقل  دادگاه های جمهوری اسالمی ایران در هر یک از شهرستان ها - 7تبصره  * *

مراتب را به اطالع هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی  دادگاه به خاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مشاغل پزشکی به

 . شهرستان مربوطه برسانند


