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  به نام خدا

 کشور ما علمی جامع نقشه ،ساله بیست اندازي چشم افهدا به نسیدر ايبر نیمابد باید
  ؟چیست

 و دارنماز ریزي برنامهو  عملیاتی يهادهبررا طبق را نقشه ینا بعد. کنیم ترسیم باید را ینا
      .کنیم کامل و پر تدریج به منظم

    " يهبرر معظم ممقا " 

  مقدمه
 هاي علومدانشگاه هاياز رسالت یکی پاسخگویی به نیازهاي جامعه در ابعاد سالمت

علوم تندرستی و تنوع و تغییر نیاز جامعه، به پویایی فرآیند  روزافزونپیشرفت . پزشکی است
اي نیازمند است تا با تغییر شرایط محیط و ها و راهبردهاي جدید مداخلهمدیریت و روش

  .داشته باشد گویی به این نیازها رانیازهاي جامعه آمادگی پاسخ

 شود، مطلوب آن است کهحجم و نوع نیاز در جامعه میعوامل بسیاري سبب تغییر  ازآنجاکه
هاي تغییر از برخوردار باشد که با دریافت پیام پذیري انعطافاز چنان ساختار پویا و دانشگاه 

ات محیط فراهم رخویش را با تغیی هتغییر یابد و از این راه هماهنگی پیوستنیز محیط، خود 
هاي سازمانی و با توسعه منطقی و مؤثر ظرفیت اصولی ومنطقی و  و با اتخاذ راهبردهايآورد 

  .قدم مؤثري در بخش سالمت بردارد ،اجرایی

، برخورداري از باالترین حد )1946( مطابق مقدمه اساسنامه سازمان جهانی بهداشت
تحقق  شرط پیشاستانداردهاي منطقی و قابل حصول سالمت، حق مسلم هر انسانی است که 

سازي امکانات و تسهیالت مناسب براي فراهم امربراي دستیابی به این  .استتوسعه پایدار 
نجیره زسالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي انسان در کلیه مراحل زندگی و  تأمین
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در مکتب اسالم  )رودها به شمار میحقوق طبیعی و نیازهاي اساسی انسان ازجملهکه (حیات 
  .قرار گرفته است تأکیدمورد نیز  و قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

ملی میثاق  عنوان به هجري شمسی 1404انداز جمهوري اسالمی ایران در افق  چشمبر اساس 
در سطح منطقه، با  فناوريبا جایگاه اول اقتصادي، علمی و  یافته توسعهایران کشوري است "

بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط  هویت اسالمی و انقالبی، الهام
  ."الملل  بین

  :زیر استهاي ویژگیداراي انداز  ي ایرانی در افق این چشم جامعهو نیز 

  متکی بر سهم برتر منابعفناوريبرخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و ، 
  .در تولید ملی انسانی و سرمایه اجتماعی

  ،هاي برابر، توزیع اجتماعی، فرصت تأمینبرخوردار از سالمت، رفاه، امنیت قضایی
مند از  فقر، فساد، تبعیض و بهره دوراز به مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده،

  .مطلوب زیست محیط

هاي  فناوريبازارها، ظهور و رواج  جهان در قرن بیست و یکم دنیایی آکنده از رقابت، توسعه
ها و رویارویی با گیري از فرصت شرط توفیق در این عرصه، بهره. برتر و گسترش تجارت است

اجتماعی با  –کند که فرآیند توسعه اقتصادي  ایجاب می همه اینرو است و هاي پیش چالش
ها در  و دگرگونی با شناخت ،المللی بینرویکردي راهبردي نسبت به تشخیص شرایط جدید 

و همچنین با نگرش به  اي اقتصادي جهانی و منطقه –ترکیب و روند مناسبات سیاسی 
و  فناوري –مسائل و تنگناهاي اقتصاد ملی، مسیر انجام تحوالت ساختاري ترین مهم

  .اقتصاد کشور را هموار سازد باثباتپاسخگویی به الزامات رشد و توسعه پایدار و 

 برقراري نظام مبتنی بر تفکر جمعی و توسعه دانش و اندیشه هستیم تا بهلذا ما نیازمند 
  .در جمهوري اسالمی ایران امیدوار باشیمسالمت  پرعظمتو عالی تحقق اهداف 

ها و انجام اقدامات، نقشه جامع علمی کشور به دنبال آن است که از طریق تدوین برنامه
 –با الگوي ایرانی  ساله بیستانداز چشمتوسعه علمی سالمت را در راستاي تحقق اهداف 
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هاي علوم پزشکی کشور در نقشه جامع علمی با توجه به تکالیف دانشگاه. اسالمی ترسیم نماید
 انداز نظامسالمت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان با تبعیت از چشم

 بر اساسدر نقشه و  شده ترسیمها و راهبردهاي سالمت، سیاست فناوريسالمت و علم و 
برنامه در این . ه استنمود برنامه استراتژیک دانشگاهمبادرت به تدوین  ،شده تعیین چارچوب

براي  ،روهاي پیشها و الزامات و چالشها و راهبردهاي کشوري، برنامهبا استفاده از سیاست
  .ایمترسیم نمودههاي مختلف دانشگاه انداز دانشگاه را در حوزهدستیابی به چشم

، مدیران و علمی هیئتمحترم  اعضاءفرصت را غنیمت شمرده از اهتمام و تالش 
شک نمایم، بیمیاند تشکر و قدردانی تالش نموده برنامهکارشناسان محترمی که در تهیه این 

از خوانندگان  عیب و نقص نیست،که در نوع خود اولین تجربه در دانشگاه است بی برنامهاین 
ما را در اصالح  ،خود قدر گراننظرات  و اندیشمندان ارجمند تقاضا دارم با نظران صاحبو 

  .هاي دانشگاه یاري نمایندمأموریت، جهت دستیابی به اهداف و برنامه
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  دانشگاه انداز چشم

هاي علوم پزشکی و بین دانشگاه برترین جایگاه در 1404تا در سال  بر آنیمما 
از  جمعیت تحت پوشش،خدمات بهداشتی درمانی کشور در خصوص برخورداري 

ترین نظام سالمت را داشته یافتهترین و توسعهباالترین سطح سالمت و عادالنه
  .باشیم

  دانشگاه مأموریت
از طریق  جمعیت تحت پوشش،سالمتی و سعادتمندي  ارتقاء، دانشگاه مأموریت

و عادالنه  باکیفیتو درمانی خدمات بهداشتی  ارائهتربیت نیروي انسانی توانمند و 
  .است

  اهداف کلی نظام سالمت دانشگاه
  ،هاي کشورهاي آموزش و سالمت در بین دانشگاهکسب باالترین شاخص .1
  ،دسترسی تمامی جمعیت تحت پوشش دانشگاه به خدمات بهداشتی درمانی .2
 ،بهداشتی درمانی جمعیت تحت پوشش دانشگاهپاسخگویی به نیازهاي  .3
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  دانشگاه هاي برنامه
  گذاري، مدیریت و قوانینتوسعه سیاست

 توسعه ايبر گیري تصمیمو  سازي تصمیم کیفیت و منظا ارتقاء هنشگادا لویتاو لیناو  
 ستا هنشگادا در کلی چوبیرچا و فضا دیجاا پی در سیاست ینا. است آورينوو  فناوري ،علم

 دنبال به سیاست ینا همچنین. دشو همافر 1404 افهدا به ستیابید و علمی  جهش نمکاا تا
 هندیشیدا يتدبیر باید نیز سیاست ینا پیرو در. است ها مدیریت تغییر غمرعلی ها برنامه تثبا
 پشتیبانی آن از و هیددگر هماهنگ جهش ینا تمقتضیا باه نشگادا درون راتمقر تا دشو

  :مبتنی بر این سیاست به شرح زیر است هاي برنامه            .نماید

 از  کامل  برداريو بهره  استفاده منظور بهگذاري دانشگاه استقرار شوراي سیاست .1
داخل و خارج دانشگاه در جهت تولید فکر و ارتقاء کمی  نظرانصاحباندیشمندان و 

 راهبردي دانشگاه، هاي برنامهو کیفی 
سازي در دانشگاه از طریق استقرار نظام مبتنی بر تفکر جمعی و تصمیمبهبود نظام  .2

 توسعه اندیشه،
هاي پایش و مبتنی بر داده  دانشگاهبرنامه استراتژیک بازبینی ادواري و اصالح  .3

  ارزشیابی نقشه،
سالمت  هاي برنامههاي اي براي نیازسنجی و تعیین اولویتانجام مطالعات دوره .4

  نشگاه،جمعیت تحت پوشش دا
خدمات سالمت در حوزه  دهنده ارائههاي خصوصی ارتقاء و استمرار نظارت بر بخش .5

 ،تحت پوشش دانشگاه

ارائه خدمات بهتر سالمت  منظور بهکمک به آموزش نیروي انسانی بخش خصوصی  .6
 منطقه تحت پوشش دانشگاه، در

 شواهد، ارتقاء مدیریت مبتنی بر .7
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هاي علوم پزشکی و فناوري دانشگاه پایش میزان رشد و توسعه خدمات و علم .8
 هاي برنامهبررسی و بازبینی اهداف و  منظور بهمنطقه شمال و شمال شرق کشور 

 دانشگاه،
ارائه تسهیالت به کارآفرینان در  منظور بهایجاد دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت  .9

 حوزه سالمت،
 ان و محققان منطقه،اصالح قوانین و مقررات در جهت حمایت دانشگاه از پژوهشگر .10
ها با استفاده از توانمندي و اختیارات قانونی موجود در نامهتصویب قوانین و آیین .11

 ،1برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران
توسط بخش  ارائه قابلسپاري خدمات گري دانشگاه و افزایش برونکاهش تصدي .12

  غیردولتی،
  کسب درآمد، هايمشخص براي بهبود شیوه هاي برنامهاجراي  .13
  استقرار نظام پایش و ارزشیابی فرآیندهاي دانشگاه، .14
ریزي عملیاتی در برداري از نظام مدیریت استراتژیک محور و برنامهاستقرار و بهره .15

 دانشگاه،
  بهبود و توسعه نظام پیشنهادهاي دانشگاه، .16
  در دانشگاه، شده طراحیهاي استقرار مدیریت پروژه در خصوص پروژه .17
  ساالري و انتخاب اصلح،نظام انتخاب و انتصاب مدیران بر مبناي شایستهاستقرار  .18
 هاي مختلف دانشگاه،حوزه موردنیازهاي اطالعاتی تهیه بانک .19
 و بهبود کیفیت خدمات و محصوالت سالمت، ءارتقا .20
 استقرار نظام حسابداري تعهدي در دانشگاه، .21
 بهبود و توسعه مدیریت منابع در دانشگاه، .22
  استقرار نظام حاکمیت بالینی در مراکز درمانی دانشگاه،  .23
هاي تدوین ساختار و تشکیالت مراکز جدید و اصالح ساختار مبتنی بر نیاز و اولویت .24

  دانشگاه،

                                                             
  مصوب مجلس شوراي اسالمی پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران ساله پنجقانون برنامه  20ماده  ١
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هاي انجام کار در استقرار مدیریت فرآیندها و بهبود مستمر فرآیندها و روش .25
  دانشگاه،

  ایجاد مدیریت امور اساتید دانشگاه، .26
  مندي گیرندگان خدمات در دانشگاه،ار نظام پایش مستمر رضایتاستقر .27
  ایجاد بستر مناسب جهت افزایش جذب کادر فنی و تخصصی، .28
هاي مرتبط با سالمت براي هاي الزم و هماهنگی با سایر بخشتوسعه زیرساخت .29

  افزایش ظرفیت نظام اطالعات سالمت،
سازي آن در ت و پیادههاي مناسب ارتقاء کیفیت خدمامطالعه و انتخاب روش .30

  دانشگاه،
  ها در ارتقاء سالمت،هاي سیاسی و سازمانجلب مشارکت فعاالنه مردم، ارگان .31
نظام  موردنیازجلب مشارکت مؤسسات آموزشی غیردولتی در تربیت نیروي انسانی  .32

  سالمت استان و کشور،
 جلب مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی، .33
  دهنده خدمات سالمت در دانشگاه،پایش مستمر عملکرد واحدهاي ارائهنظارت و  .34
  هاي مختلف دانشگاه،ترویج کار گروهی در حوزه .35
 گیري از طریق بهبود مدیریت بر مبناي برنامه،کاهش تغییرات سریع در تصمیم .36
  ،هاایجاد ساختار پاسخگو براي پایش و ارزیابی پیشرفت برنامه .37

  گذاريتسهیل و افزایش سرمایه بهبود تخصیص منابع مالی،

 ايبر متناسب تتسهیال ارائه و مالی هاي حمایت دیجاا به دنبال سیاست ینا  
 از کدام هیچ که معنی ینا به. است ريکا تحیا نپایا تا نشجودا و جامعه تا هیدا يیندهاآفر
 نسیدر نتیجه به مانع دخو یا و رهاشده هنشگادا حمایت ونبد نباید اي واسطه يیندهاآفر

  :مبتنی بر این سیاست به شرح زیر است هاي برنامه       .ددگر ها فعالیت

مشارکت فعاالنه خیرین در امر سالمت از طریق ایجاد دفتر خیرین سالمت دانشگاه  .1
 نیازهاي دانشگاه، تأمینو جذب منابع مالی خیرین در 
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استان با هزینه ها و نهادهاي بخشی با سازمانهاي مشارکتی بینانجام پژوهش .2
 ،اختصاصی آنان

 کسب درآمد از طریق ارائه خدمات سالمت و محصوالت علمی و پژوهشی دانشگاه، .3
  افزایش سهم پژوهش و آموزش از منابع دانشگاه، .4
  عرضه محصوالت آموزشی و پژوهشی و درمانی به بخش خصوصی، .5
  ها در خصوص افزایش درآمد اختصاصی دانشگاه،تدوین و اجراي برنامه .6
 اي،اهش کسورات بیمهک .7
 شده تمامارائه برخی خدمات درمانی باکیفیت مناسب از طریق محاسبه قیمت  .8

 خدمت،

 دانشگاه هاي هزینهبهبود مدیریت  .9

  افزایش ظرفیت تولید دانش

 انتو هادهبررا از متناسبی مجموعه کارگیري به با تا ستا آن لنباد به سیاست ینا  
 انیرا انداز چشم افهدا جهت در را تخدما ارائه و زشموآ در آن کارگیري بهو  نشدا تولید

         .هدد یشافزا اي مالحظه قابل طور به 1404

 آموزش( کنترل مشکالت حوزه سالمت منظور بهبررسی و ارائه راهکارهاي مناسب  .1
 هاي کاربردي،از طریق پژوهش) پزشکی و خدمات سالمت

 ،خطر در حوزه سالمتها و عواملبیماري شناساییبراي  مرجع ایجاد آزمایشگاه .2

 اي پژوهشی و آموزشی جهت جذب دانشجویان نخبه،تشکیل مراکز خدمات مشاوره .3

 هاي حوزه سالمت،هاي اطالعاتی براي کلیه فعالیتایجاد بانک .4
 هاي تحصیالت تکمیلی دانشگاه با توجه به پتانسیل موجود،توسعه رشته .5
 بالینی و پایه، موردنیازهاي جدید ایجاد رشته .6
  تولید دانش، منظور بهتوسعه مراکز تحقیقاتی دانشگاه  .7
  ایجاد مراکز تحقیقاتی جدید با توجه به توانمندي و نیاز منطقه، .8
 افزایش پذیرش دانشجوي در مقاطع تحصیالت تکمیلی، .9

 هاي بالینی مبتنی بر نیاز جامعه،افزایش پژوهش .10
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اي و اینترنتی آزمایشگاهی، کتابخانه هاي پژوهشی با تجهیز مراکزتوسعه زیرساخت .11
 در حوزه سالمت،

  بخشی دانشگاه با مراکز صنعتی استان،بین هاي طراحی و اجراي برنامه همکاري .12
هایی که در جهت حل مشکالت حوزه سالمت تدوین نامهها و پایانحمایت از طرح .13

  .اندشده
نمایه شده در سال با توجه به  علوم پزشکیمقاله  200افزایش پژوهش و تولید  .14

  ،علمی هیئت اعضاءفراوانی 
هاي حوزه سالمت متناسب با نیازها و توانمندي ،هاي و مقاطع آموزشتوسعه رشته .15

 اي،منطقه

هاي پذیرش دانشجو در دانشگاه و دادن اولویت به دانشجویان مقاطع تحول در شیوه .16
 تحصیالت تکمیلی،

 هاي جدیدایجاد دانشکده .17

  تولیدشدهدانش  گذاري اشتراكانتشار و به 

 هاي گروه همه سسترد در ايبهگونه باید هنشگادا و انیرا ن،جها در تولیدشده نشدا  
 شگستر را مانیزسا و جمعی يگیردیا تا دگیر ارقر لفعا طور به هنشگاي داحدهاوا و فهد

اشتراك  به لنباد به سیاست ینا همچنین. نماید دیجاا نشاز دا لبریز يحدهاوا و داده
 هاي برنامه       .است هنشگادا يمدرآکا و کارایی یشافزا  جهت تطالعاا و نشدا منابع گذاردن

 :مبتنی بر این سیاست به شرح زیر است

-، دانشجویان تحصیالت تکمیلی براي ارائه گزارش فعالیتعلمی هیئتترغیب اعضاء  .1
 ،...تدریس و  هاي آموزشی و پژوهشی خود از طریق وبالگ، سخنرانی،

  ها،به آحاد جامعه از طریق رسانه تولیدشدهارائه بخشی از دانش  .2
 تخصصی دانشگاه در حوزه سالمت،علمی  گسترش انتشار الکترونیکی مجالت .3
 ،)مورد 3( معتبر هاي نامه نمایهافزایش تعداد مجالت نمایه شده در  .4
 معتبر،بانک اطالعاتی  3ارتقاء مجله کومش جهت نمایه در حداقل  .5
 حمایت از بخش خصوص جهت انتشار مقاالت حوزه سالمت، .6
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 حمایت از نشریات علمی تخصصی در حوزه سالمت، .7
 ،زبان فارسیهاي اطالعاتی عضویت دانشگاه در بانک .8
  افزایش مجالت علمی تخصصی دانشگاه، .9

هاي پژوهشی دانشگاه مبتنی بر نیازهاي منطقه و بازبینی تهیه فهرست اولویت .10
  ن،اي آدوره

  ،و توسعه مراکز تحقیقات بالینی موجود افزایش مراکز تحقیقات بالینی .11
ارتقاء کمیت و  منظور بههاي ارتباط علمی و عملی درون و برون بخشی ایجاد شبکه .12

  کیفیت آموزشی، پژوهشی و درمانی در حوزه سالمت،
  استقرار سامانه پژوهش در آموزش، .13
  آموزش مجازي در دانشگاه، برداري از سامانهطراحی و استقرار و بهره .14
  دانشگاه، سایت وبسامانه  روزرسانی بهطراحی و  .15
 و پژوهشی به زبان فارسی، ایجاد سایت سالمت و ارائه خدمات آموزشی .16
در حوزه سالمت از  موردنیازهاي یه آموزشکل بهتسهیل در دسترسی آحاد مردم  .17

 طریق فناوري اطالعات و ارتباطات مجازي،

 ایجاد پزشک پاسخگو .18

  توسعه منابع انسانی

. است رکشوو  هنشگادا علمی جهش نکاار از نسانیا منابع و زشموآ هدفمند توسعه  
 يهادهبررا با هنشگادا درون نسانیا منابع سازي ظرفیت و شیزموآ يهايجهتگیر رو ازاین

 ايبر المللی بین و ملی هاي عرصه در را ينمنداتو بیشترین تا باشد اي گونه بهباید  متناسب
مبتنی بر این  هاي برنامه .ورزد بجتناا وريغیرضر رموا به ختنداپراز  و آورده همافر هنشگادا

    :سیاست به شرح زیر است

در حوزه آموزش و  شده گرفته کار هاي آموزشی و پژوهشی بهتحول در شیوه .1
 اي،ها و نظام آموزشی براي تقویت یادگیري حرفهپژوهش و بازبینی شیوه

به نیازها با توجه به اهداف و  گویی پاسخمنظور چارت تشکیالتی دانشگاه بهبازنگري  .2
 ها،برنامه
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هاي کارگیري آنان در حوزههو جذب استعدادهاي درخشان و نخبگان و ب شناسایی .3
 دانشگاه،

 تهیه بانک اطالعاتی نخبگان دانشگاه، .4
 تهیه بانک اطالعاتی مدیران دانشگاه، .5
و در حوزه آموزش و پژوهش سالمت و رساندن آن به بهبود شاخص استاد به دانشج .6

 ،ده به یکنسبت 
ماندگاري بیشتر آنان در  منظور به علمی هیئتایجاد تسهیالت رفاهی جهت اعضاء  .7

 منطقه،
گو با توجه به جذب نخبگان در حوزه پزشکی پاسخ( نگرتقویت پزشکی جامعه .8

 ،)سالمت
 هاي مختلف دانشگاه،کارگیري نیروهاي انسانی حوزههبازنگري در ب .9

 اعطاي بورسیه تحصیلی به دانشجویان استعداد درخشان و نخبه، .10
 هاي مطالعاتی براي تمامی اساتید،ایجاد فرصت .11
مدیران و  هاي آموزش عمومی و تخصصی براي سطوح مختلفبرگزاري مداوم دوره .12

 پزشکان و کارکنان،
  دیران کارآمد،افزایش ماندگاري مدیران سطوح مختلف و پرهیز از تغییر م .13
شغلی با  هاي مهارتارتقاء سطح دانش و نگرش کارکنان حوزه سالمت در خصوص  .14

 هاي نظیر پژوهش و آموزش مبتنی بر شواهد،توسعه شیوه
 ارتقاء سالمت جسمی و روانی کارکنان و پایش سالمت جسمی و روانی آنان، .15
 از ها آنجلوگیري از خروج  منظور بهکارکنان  معیشتیبهبود وضعیت رفاهی و  .16

 دانشگاه و ارتقاء کیفیت در خدمت آنان،
 مرتبط با علمی هیئتو دانشجویان و اعضاء  ارتقاء فرآیندهاي آموزشی کارکنان  .17

 حوزه سالمت،
بالینی با شرط انجام خدمات درمانی و پژوهش در حوزه  علمی هیئتافزایش جذب  .18

 بالینی،
 کارکنان،هاي ارزشیابی اصالح شیوه .19
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 جهت ارتقاء کیفیت خدمات، آموزشی و بازآموزي هاي برنامهتدوین و اجراي  .20
  شغلی، هاي مهارتتوانمندسازي کارکنان در خصوص  .21
ها و توانمندي بر تکیهبا  بر نیروهاي بومی، تأکیدبا  موردنیازجذب نیروهاي  .22

  آنان، هاي مهارت
 بازنگري چارت سازمانی و تشکیالت دانشگاه، .23
  ،هاي ارزیابی کارکناننظام ارزشیابی و گسترش حیطهاصالح  .24

  کارآفرینیتسهیل 

 هاي نوآوري و ها ایده ،ها طرح سانیرنتیجه به و پشتیبانی به دنبال سیاست ینا
. است ها آن به حمایتی تخدما ارائه و زيسارساختا طریق از ننشجویادا ویژه به و ننشگاهیادا

      .باشد ملی تولید انتو یشافزا و یشیزا هاي شرکت نمدآ دجوو به تواند می  سیاست ینا حاصل
  :مبتنی بر این سیاست به شرح زیر است هاي برنامه

هاي پیشنهادي بخش خصوصی در حوزه سالمت و ارائه تسهیالت براي پروژه .1
 آموزش و پژوهش،

 سالمت و آموزش و پژوهش، در حوزهحمایت از نخبگان و نوآوران  .2
  تولیدکنندگان محصوالت آموزشی در حوزه سالمت،حمایت از  .3
  گسترش مراکز عرضه محصوالت سالمتی، .4
  حمایت از احداث مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی توسط بخش خصوصی، .5
  هاي دانشجویی توسط بخش خصوصی،حمایت از احداث خوابگاه .6
 توسعه ارائه خدمات بهداشتی درمانی، آموزشی و پژوهشی، .7

  )عرضه محصوالت سالمت( سالمتید کاال و خدمات افزایش ظرفیت تول

 زهسه حو در تخدما و کاال ارائه پزشکی معلو هاي دانشگاه صلیا ظیفهو ینکها به توجه با
 ظرفیت یشافزا به متناسب يهارکاراه با سیاست ینا ،است سالمت و هشوپژ زش،موآ
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 در اريثرگذا توسعه و سالمت و هشیوپژ ،شیزموآ تمحصوال و تخدما اي ارائهبر هنشگادا
  :مبتنی بر این سیاست به شرح زیر است هاي برنامه                  .پردازد می فهد جامعه

هاي مستقل افزایش حداقل دو فضاي مناسب آموزشی براي ایجاد دانشکده .1
  ،تربیت نیروي انسانی منظور بهدندانپزشکی، داروسازي 

 ،واحدهاي بهداشتی درمانی دانشگاه بهسازينوسازي و  .2
  در حوزه سالمت، HSR2هاي کاربردي و تقویت گسترش پژوهش .3
کمی و کیفی خدمات در حوزه  جهت افزایش سطح هامواد اولیه دستگاه تأمین .4

 سالمت،
اقامت بیماران در  زمان مدتکاهش  منظور بهاستانداردسازي فرآیندهاي درمانی  .5

  کیفی خدمات، حواحدهاي درمانی و افزایش سط
هاي الزم جهت تعین تکلیف سریع بیماران در اورژانس و کاهش ایجاد زیرساخت .6

 زمان اقامت بیمار در بیمارستان،
و بیماران نیازمند به  مصدومانهاي الزم جهت انتقال سریع ایجاد زیرساخت .7

  ها،بیمارستان
اورژانس مقیم در  صورت بهاستفاده از متخصصین طب اورژانس یا جراح عمومی  .8

 ها،بیمارستان
هاي ماهر و ورزیده در اورژانس کارکنانافزایش استفاده از پزشکان عمومی و  .9

 ها،بیمارستانی و سایر بخش
 ها،امکانات تشخیصی مناسب در بیمارستان تأمین .10
-هاي جمعیتی و گستردگی حوزهاساس شاخص بر 115هاي اورژانس احداث پایگاه .11

 هاي تحت پوشش،
 ها،هاي متناسب با افزایش تعداد پایگاهآمبوالنس افزایش تعداد .12
 آمبوالنس و یا تغییر کاربري یک اتوبوس به این منظور، خرید اتوبوس .13
 احداث پایگاه آمبوالنس هوایی، .14

                                                             
2 Health System Research 
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هاي گیري، مهارتهاي ساماندهی کدهاي احیاء، ساماندهی سچور، آتلطرحاجراي  .15
 ،نویسیارتباطی، گزارش

 ها،شهرستان مرجعهاي زمایشگاهتوسعه، تقویت و تجهیز آ .16
17.  
  :شامل هاي واگیردارمبارزه و کنترل بیماري .18
 ،اجراي برنامه پیشگیري و مبارزه با بیماري وبا 
 ،اجراي برنامه کنترل و مبارزه با سالک 
 ،اجراي برنامه مبارزه با بیماري هاري 
 ،اجراي برنامه مراقبت از بیماري فلج اطفال 
  بیماري سرخک،اجراي برنامه مراقبت از 
 ،اجراي برنامه مراقبت از بیماري ماالریا 
  کشوري، سازي ایمنهاي هدف بیماري علیه سازي ایمناجراي برنامه 
 ،اجراي برنامه کنترل و پیشگیري از بیماري ایدز 
 ،اجراي برنامه کنترل و مبارزه با بیماري سل 
 هاي زئونوزاجراي برنامه کنترل بیماري، 

  :شامل هاي غیرواگیربیماريمبارزه و کنترل  .19
 ،اجراي برنامه مراقبت و کنترل بیماري دیابت 
 ،اجراي برنامه ثبت حوادث در جوامع ایمن 
 ،اجراي برنامه پیشگیري از بروز بیماري بتا تاالسمی ماژور 
 ،اجراي برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت 
 ،اجراي برنامه پیشگیري و کنترل بیماري قلب و عروق 
  برنامه مراقبتی بیماري آسم،اجراي 

  :شامل روان سالمتارتقاء  .20
 هاي اولیه بهداشتی،اجراي برنامه ادغام سالمت روان در مراقبت 
 هاي زندگی،اجراي برنامه آموزش مهارت 
 ،اجراي برنامه پیشگیري از خودکشی 
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 ،اجراي برنامه بهداشت روان در بالیا 
 آزاري کودكیرانه و درمانی در اجراي برنامه حمایت از کودکان و مداخالت پیشگ، 
 ،اجراي برنامه پیشگیري از خشونت خانگی 
 اجتماعی زنان، ،اجراي برنامه سالمت روانی 
  مواد، سوءمصرفاجراي برنامه پیشگیري و درمان 

  :شامل ارتقاء سالمت خانواده .21
 ،اجراي برنامه سالمت مادران  
  ساالن میاناجراي برنامه سالمت، 
 دکان،اجراي برنامه سالمت کو 
 ،اجراي برنامه تنظیم خانواده 
 ،اجراي برنامه سالمت سالمندان 

  :هاي برنامه ارتقاء سالمت محیط شامل .22
  محور جامعهاجراي برنامه ابتکارات )CBI(، 
 ،اجراي برنامه ارتقاء بهداشت آب و فاضالب 
  و بهداشت اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، بهسازياجراي برنامه 
 ،اجراي برنامه حوادث، بالیا و کنترل عوامل محیطی 
  محیط روستا، بهسازياجراي برنامه 
 ها و مراکز درمانی،اجراي برنامه ارتقاء بهداشت بیمارستان 
 ،اجراي برنامه بهداشت هوا 
 اجراي برنامه کنترل استعمال دخانیات، 

  :شامل ايارتقاء سالمت حرفه .23
 هاي صنعتی و صنفی،نظارت از واحدبهبود  اجراي برنامه 
 معاینات پزشکی کارگران،بهبود  اجراي برنامه 
 اي،توسعه تشکیالت بهداشت حرفه اجراي برنامه 
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 آور محیط کار،کنترل عوامل زیانبهبود  اجراي برنامه 
  ،اجراي طرح بقاء، بهداشت کشاورزي، بهداشت معادن، سیلیس، صدا، ارگونومی

 آزبست،

  :هاي برنامهشامل  سالمت جامعه ءآموزش ارتقا .24
 ،ترویج ورزش و تحرك بدنی  
 ،پیشگیري از سوانح و حوادث ترافیکی  
 ،رعایت بهداشت روان  
 ،ترویج تغذیه سالم  
 ،اجراي برنامه بهبود تغذیه کودکان 
 ،اجراي برنامه ارتقاء دانش عمومی تغذیه 
  کمبودیداجراي برنامه پیشگیري از اختالالت، 
  مواد و استعمال دخانیات، سوءمصرفاجراي برنامه پیشگیري از  
 اي،بهبود مدیریت مداخالت آموزشی و رسانه  
 هاي حامی سالمت در راستاي مداخالت آموزشی و ارتقاء سالمت مشارکت محیط

  جامعه،
 ،اجراي برنامه جلب مشارکت فعاالنه مردمی در امور سالمت  

  :شامل گسترش شبکه بهداشت و درمان .25
 روستایی و پزشک خانواده و نظام ارجاع در روستاها، اجراي برنامه بیمه 
 ،اجراي برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرها 
  تجهیز، تعمیر و ساخت و نوسازي واحدهاي بهداشتی ( منابعاجراي برنامه مدیریت

 ،)نیروي انسانی و مدیریت منابع مالی تأمیندرمانی، 
 ،اجراي برنامه ارتقاء کیفیت خدمات سالمت 
 زیج حیاتی یا شده ارائهاطالعات خدمات (سالمت  اجراي برنامه مدیریت اطالعات ،

 ،)...سالمت، ثبت مرگ، پرونده سالمت الکترونیک و
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 ها،اجراي برنامه طرح گسترش شبکه 
 ،اجراي برنامه آموزش و تربیت و بازآموزي بهورزان 

  :هاي برنامهشامل  ارتقاء سالمت مدارس .26
  نوجوانان و جوانان،اجراي برنامه سالمت 
 ،اجراي برنامه بهداشت بلوغ نوجوانان 
 ،اجراي برنامه پیشگیري از حوادث ترافیکی 
 هاي دولتی و غیردولتی،اجراي برنامه مشارکت سازمان 
 آموزان،اجراي برنامه غربالگري دانش 
 تحصیلی راهنمایی و متوسطه  آموز در مقاطعیاري دختران دانشاجراي برنامه آهن

 وشش،پتحت

 :شامل ارتقاء سالمت دهان و دندان .27
  سدیم فلوراید، شویه دهاناجراي برنامه 
 آموزان مقطع ابتدایی،اجراي برنامه فیشور سیالنت دانش 
 هاي هدف برنامهو گروه ها مهدکودكدندان در  و اجراي برنامه سالمت دهان 

  ،)سال 12 زیرمادران باردار و کودکان (

 :هاي برنامهشامل  مصرف داروهاي گیاهی و طبیعیارتقاء ایمنی و کیفیت  .28
 ،اجراي طرح احیاي گیاهان دارویی و استفاده گسترده از آن 
 هاي کاربردي در زمینه خواص گیاهان دارویی،انجام پژوهش  
 ها و تالش براي کاهش عرضه انواع تقلبی این داروها،ساماندهی عطاري  
 ربط در زمینه افزایش هاي ذيگاههاي فرابخشی با دستایجاد و ارتقاء هماهنگی

  گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی، تولید
 نام و سابقه تاریخی در زمینه ارتقاء سطح همکاري علمی با کشورهاي صاحب

  استفاده از داروهاي گیاهی،
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 :هاي برنامهشامل  اصالح الگوي تجویز و مصرف داروها .29
 تداخالت دارویی و  ازنظرپوشش نظارت، بررسی و تحلیل سالیانه نسخ پزشکان تحت

  خوراندهاي الزم،پس ارائه
 ها آننمودن  روز بهها و عملیاتی و اجرایی نمودن فارماکوپه دارویی بیمارستان،  
  فعال نمودن سامانهADR )ها،بیمارستان در) عوارض ناخواسته دارویی  
 برگزاري هاي علمی داروسازان، پزشکان و کادر درمانی از طریق دينارتقاء توانم

  هاي علمی،نشست
 ها،هاي دارویی بیمارستانفعال نمودن کمیته  
 بیماران(دارو  کنندگان مصرفرسانی به آموزش و اطالع(،  
 هاي میکروبی در حوزه دانشگاه و اعمال مقررات ویژه در تشکیل کمیته ثبت مقاومت

  ،هابیوتیککردن تجویز غیرضروري آنتی خصوص محدود
 در مراکز آموزشی و درمانی » هاي داروییمراقبت« بخشریزي جهت استقرار برنامه

  تابعه دانشگاه،
هاي دارویی، غذایی و ارتقاء کیفیت نظارت بر ایمنی و کیفیت مواد و فرآورده .30

 :هاي برنامهشامل  آرایشی و بهداشتی
  ،امیدنی، هاي غذایی و آشو فرآورده ها کارخانهنشان سالمت به  ءاجرا و اعطا طراحی

ي تحت پوشش جهت ایجاد رقابت سالم در ارتقاء آرایشی و بهداشتی برتر منطقه 
  ها،بهداشت فرآورده

  تجهیز کامل آزمایشگاه مواد غذایی جهت توانایی آزمایش و صدور گواهی بهداشتی
  افالتوکسین جهت محصول پسته مناطق تحت پوشش،

 هاي خوراکی و آشامیدنی فرآوردهبندي تولیدکنندگان رتبهسامانه و اجراي  یحاطر
  ایمنی و سالمت، ازنظر

  آشامیدنی،  هاي غذایی، تولید فرآورده در 3ایمنی مواد غذایی سامانهاستقرار مدیریت
  آرایشی و بهداشتی،

                                                             
3FSMS, Food Safety Management System 
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 آشامیدنی،  کنندگان اقالم خوراکی، گسترش نظام رسیدگی به شکایات مصرف
  رسانی،آرایشی و بهداشتی از طریق مراکز اطالع 
 غذایی و بهداشتی همکار  هاي کنترل موادنظارت بر تأسیس و عملکرد آزمایشگاه

  غیردولتی،
 پسته، (پوشش دانشگاه هاي تولیدي تحتایجاد مرکز تحقیقات متناسب با فرآورده

  ،...)نمک و
شامل  ...)بیولوژیک و  ایی، گیاهی،یشیم( داروهايارتقاء سطح کیفی توزیع  .31

 :هاي برنامه
  هاي دارویی و محصوالت زیستی به بیمار با هماهنگی فرآورده شده مدیریتعرضه

ارتقاء تجویز و استفاده منطقی دارو و  منظور بهاي و ارائه خدمات نظام بیمه
  ،القاشدهجلوگیري از ایجاد نیاز 

 منطقه در مواقع  موردنیازغذاي سالم و داروهاي حیاتی  تأمینریزي جهت برنامه
  بحرانی،

 یت ودارویی در منطقه با اول امکانات انسانی تناسب و عادالنه نیرويتوزیع م
  بهداشتی، هاي برنامه

 هاي پخش دارو،استقرار سامانه اینترنتی درخواست و توزیع دارو در شرکت  
  کارت هوشمند(ایجاد و برقراري پرونده الکترونیکی دارویی بیماران(،  
 هاي دولتی و ر سامانه توزیع بخشافزاري دافزاري و نرمافزایش امکانات سخت

 غیردولتی،
 :هاي برنامهشامل  )غذاي سالم و مناسب و کافی( مطلوبغذایی  سبد تأمین .32
  افزایش مطالعات کیفیت محصول در بازار)PMS(،  
  استقرار نظام ایمنی و سالمت در خطوط تولید محصوالت غذایی بر مبنی

 )HACCPو  iso 22000(ی استانداردهاي جهان
 اندازي واحدهاي جدید آزمایشگاهی،هاي الزم در راستاي راهایجاد زیرساخت  
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  ،خدمت براي کارشناسان شاغل هاي آموزش ضمندوره برگزاري سمینارهاي علمی
آرایشی و بهداشتی و مسئولین فنی  غذایی،  ها و ادارات کنترل مواددر آزمایشگاه

  واحدهاي تولیدي،
 سالمت مواد اولیه غذایی در مراحل  تأمیندر راستاي هاي فرابخشی ارتقاء هماهنگی

 ،فراوري پیش

  هنجارها و فرهنگ عمومی

 در پوشش تحت جامعه و هنشگادا سطح در عمومی فرهنگ حصالا لنبادبه  سیاست ینا
 و خالقیت نیز و اوممد و لفعا يگیردیاري، محو هشوپژ نقشه، در حمصر هاي ارزشص خصو

 و کاال و نشدا از دهستفاا ايبر را جامعه يفضا سیاست ینا يهادهبررا همچنین  .است آورينو
       :مبتنی بر این سیاست به شرح زیر است هاي برنامه .سازد می دهماآ بنیان دانش تخدما

نیازها و مشکالت  شناسایی منظور بهتوانمندسازي جامعه تحت پوشش دانشگاه  .1
 سالمت،

 اخالقی در حوزه سالمت و آموزش و پژوهش،هاي اسالمی و توسعه و ترویج ارزش .2
 در حوزه سالمت،) Self–care( خودمراقبتیطراحی و تدوین الگوهاي  .3
 ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و درمانی سالمت منطبق با فرهنگ بومی و دینی، .4
 سالمت، خدمات دهندگان ارائهاجتماعی در  کاري و انضباطتقویت وجدان .5
 اد جامعه تحت پوشش دانشگاه،ارتقاء دانش سالمت افر .6
 اي،اجراي برنامه مدیریت مداخالت آموزشی و رسانه .7
سالمت در راستاي توسعه آموزش و ارتقاء  هاي حامیاجراي برنامه مشارکت محیط .8

 سالمت،
 اجراي برنامه توسعه و ترویج زندگی سالم، .9

 ،»سالم تغذیه« تخصصیهاي اجراي برنامه جامع ارتقاء سالمت در قالب کمیته .10
کنترل دخانیات، سوءمصرف مواد و رفتارهاي "، " حوادثپیشگیري از سوانح و "

  ،" غیرواگیرهاي غربالگري بیماري" و " بدنیافزایش تحرك "،" پرخطر
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هاي دانشگاه جهت رسانی وسیع، مناسب و روزآمد در خصوص فعالیتاطالع .11
  دارو و غذاي سالم،راهنمایی بیماران و افراد جامعه براي تهیه و دسترسی به 

رسانی در مورد عوارض و خطرات مصرف خودسرانه آموزش عمومی مردم و اطالع .12
  دارو،

ها و مداخالت آموزشی در راستاي ارتقاء دانش و فرهنگ طراحی و اجراي برنامه .13
  مصرف دارو،

  تسهیل و ایجاد ارتباطات

 بین هدفمند و متناسب طتباار تسهیل و دیجاا با تا ستا آن پی در سیاست ینا
 هاي فعالیت و ها تالش ستاییارمه و افزایی هم به آورينو و فناوري ،علم منظا هندزسا ايجزا

 در شده تصریح علمی جهش جهت را سازمانی برون و درون تتباطاار و ختهداپر دانشوران
مبتنی بر این  هاي برنامه  .نماید می برداري بهره آن از و دهکر ساماندهی 1404 انیرا انداز چشم

         :سیاست به شرح زیر است

تعامل با مراکز دانشگاهی استان و خارج استان در راستاي افزایش دانش سالمت  .1
 ،باکیفیتجامعه تحت پوشش و ارائه خدمات 

هاي ارائه جدیدترین یافته منظور به... هاي آموزشی، سمینارها و برگزاري کارگاه .2
  ،علمی و یا محصوالت حوزه سالمت

  توسعه اتوماسیون اداري و دولت الکترونیک، .3
  ها،طراحی و استقرار نظام جامع آماري در دانشگاه و تبادل اطالعات با سایر سازمان .4
  برداري از سامانه پورتال دانشگاه،ایجاد و استقرار و بهره .5

  دانشگاه هاي برنامهالزامات 
هاي رادیو و تلویزیون استان و روزنامه ازجمله جمعی ارتباطهاي همکاري رسانه .1

ارتقاء سطح دانش سالمت  منظور بههاي حوزه سالمت محلی براي انتشار آموزش
 جامعه تحت پوشش،
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تسهیل و  منظور بههاي کشوري و وزارتی نامهبازبینی قوانین و مقررات دولتی و آئین .2
 افزایش سهم مشارکت بخش خصوصی در حوزه آموزشی و پژوهشی،

هاي همکاري براي ایجاد روابط و جذب پژوهشگران و یا مؤسسات نامهوین تفاهمتد .3
 دهنده خدمات آموزشی و پژوهشی سالمت،ارائه

همکاري ادارات دولتی و غیردولتی استان در جهت ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی  .4
 و موازي کاري، کاري دوبارهسالمت و اجتناب از 

تحقق اهداف  منظور بهاستان ... ی، اقتصادي و همکاري نهادهاي سیاسی، اجتماع .5
 نظام آموزشی و پژوهشی و سالمت،

-هاي آموزشی و پژوهشی براي بخشصدور مجوز جهت اختصاص بخشی از بودجه .6
 هاي غیردولتی در حوزه سالمت،

آموزشی و پژوهشی ساالنه توسط وزارت بهداشت و  هاي برنامهها و تدوین اولویت .7
 می آن،الزام به انتشار عمو

حوزه  موردنیازایجاد تسهیالت الزم جهت ورود تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی  .8
 آموزشی و پژوهشی دانشگاه،

هاي اساتید و دانشجویان دانشگاه مقیم استان به دیگر دانشگاه وآمد رفتتسهیل  .9
 داخل و یا خارج کشور،

زه آموزشی و تحقق اهداف حو منظور بهبهره بانکی اعطاي تسهیالت و اعتبارات کم .10
 پژوهشی دانشگاه،

 طور بهارائه اطالعات و عملکرد وزارت متبوع در حوزه آموزشی و پژوهشی سالمت  .11
 )هاي کشوري و جهانیشاخص(ساالنه 

توانائی  منظور بهو دسترسی آسان به اینترنت در سطح جامعه  ITگسترش آموزش  .12
 هاي حوزه سالمت،در استفاده از آموزش

بهداشت درمان و آموزش  وزارت ري دولت وگکاهش تصدياستقالل دانشگاه و  .13
 در ارائه خدمات سالمت، پزشکی

نوآوران حوزه آموزشی و پژوهشی  ایجاد تسهیالت الزم جهت واگذاري وام به .14
 سالمت،
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 آموزش علوم پزشکی و سالمت، ارتقاء کیفیتایجاد ردیف بودجه مشخص براي  .15
 هاي جدید،امکانات و رشتهایجاد ردیف بودجه مشخص براي گسترش فضا و  .16
 قانونی کردن همکاري اطالعاتی و آماري نهادهاي دولتی و مراکز تحقیقاتی، .17
 اصالح قوانین استخدامی کشور، .18
  آن، سازي بهینهاصالح ساختار پس از تصویب ضوابط و معیارهاي الزم در جهت  .19
 به دانشگاه، امور تفویضفراهم آوردن تمهیدات الزم براي  .20
 ،هاي ارتقاء کارکنانمالكبازنگري  .21
اي در طول خدمت ها و نظام آموزشی براي تقویت یادگیري حرفهبازبینی شیوه .22

 ،هاي معمول ضمن خدمتدوره جاي به
 ان،روستاییافزایش سرانه درمان  .23
 پوشش کامل بیمه جمعیت شهري، .24
 ،درمان و آموزش پزشکی سالمت جامعه در وزارت بهداشت گذاري سیاستتمرکز  .25
 گر و دانشگاه علوم پزشکی،هاي بیمهنامه همکاري بین سازمانتدوین تفاهم .26
 و مدیریت، گذاري سیاستاستقالل بیشتر دانشگاه در  .27
 افزایش سهم بهداشت درمان از درآمد سرانه، .28
حمایت از حضور بخش  اصالح قوانین و مقررات و وضع قوانین جدید جهت .29

 خصوصی در حوزه سالمت،
 ص امتیاز پژوهشی در ارتقاء حقوقی کارکنان،بازنگري قوانین مبنی بر اختصا .30
 کارگیري نخبگان،هنامه جذب و ببازنگري در آیین .31
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  دانشگاه هاي برنامهاجراي  هاي چالش
هاي مالی ها با بخشریزي استانهماهنگی نامناسب معاونت راهبردي و برنامه .1

 حوزه سالمت،دانشگاه در خصوص تخصیص اعتبارات متناسب با خدمات در 
، وپرورش آموزش(وجود مراکز درمانی موازي جهت ارائه خدمات سالمت به مردم  .2

 ،)...ها و خیریه نیروي انتظامی،
پزشکی در ایجاد نظام مفاهیم و ساختارها و  تحرك ناکافی فرهنگستان علوم .3

 ایرانی، –محصوالت بر اساس فرهنگ اسالمی 
هاي خدمات سالمت و پرداخت هزینههاي بیمه نسبت به متعهد نبودن شرکت .4

 تعهدات خود به دانشگاه، موقع بهاجراي 
ناچیز بودن بودجه آموزش و تحقیقات علوم پزشکی نسبت به بودجه آموزش و  .5

 و بودجه کل کشور، تحقیقات
در حوزه  یکدیگربا  ها آنکمی و کیفی مراکز تحقیقاتی و ارتباط  گسترش ناچیز .6

 آموزش و پژوهش سالمت،
 توسعه در خدمات سالمت، هاي برنامههنگی ناهما .7
، سرباز، قراردادي بدون پشتوانه و مقطعی Kطرحی، ضریب  کارکنانکارگیري هب .8

 جاي دائمی،هب
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هاي ملی گروهی با دانشگاه در ارتقاء سطح آگاهی همکاري نامناسب رسانه .9
 سالمت مردم،

مع علمی و آموختگان گروه علوم پزشکی با مجاارتباط علمی ناکافی دانش .10
 ،دانشگاهی

علوم توجه ناکافی پزشکان جامعه اسالمی به دستورات اسالمی در رشد و توسعه  .11
 ،پزشکی

 ریزي در حوزه سالمت،برنامه موردنیازنبودن آمارهاي دقیق  دسترس قابل .12
 هاي نوین آموزشی توسط اساتید حوزه سالمت،استفاده نامناسب از روش .13
 در گروه علوم پزشکی با توجه به نیازهاي جامعه، شده انجامناکارآمدي تحقیقات  .14
 اطالعات، خدمات و ارتباطات در امور سالمت، کننده تأمینتداخل وظایف مراکز  .15
 هاي حوزه سالمت،کاري در سامانهضعف انضباط اجتماعی و وجدان .16
 مردم، یافته سازمانگسترش نظارت  منظور بهناکافی بودن نهادهاي مردمی  .17
 ی ناصحیح در عرصه خدمات و محصوالت حوزه سالمت،وجود نظام رقابت .18
 استعدادها و خالقیت در حوزه سالمت، شکوفاییافت روحیه پرسشگري،  .19
 کاهش روحیه الزم براي تحصیل و تحقیق در دانشجویان حوزه سالمت، .20
 ،تألیفتولید دانش و تحقیق و  جاي بهرشد فرهنگ ترجمه متون بیگانه  .21
 تکنولوژي وارداتی از سایر کشورها، وجود فرهنگ استفاده از علم و .22
 آموزش و خدمات سالمت، سازي بومیریزي ناکافی جهت برنامه .23
 هاي علوم پزشکی،رعایت نکردن اصول کامل اخالقی در آموزش .24
 دیدگاه غیر سیستماتیک در سطوح مختلف اداره امور سالمت، .25
 ارزشیابی ناکافی بر ارائه خدمات سالمت در جامعه، نظارت و .26
 کم مسئولین استانی از نیازهاي حوزه سالمت،آگاهی  .27
 جاي تولید علم در حوزه سالمت،هرشد فرهنگ مصرف علم ب .28
 جاي دانشجو محوري،هاي آموزشی بهاستاد محوري سامانه .29
 توزیع نیروي انسانی در حوزه سالمت، متعادل نبودن .30
 تصدي دولت در بخش آموزش و خدمات سالمت، .31
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 بودن مدیران حوزه سالمت دانشگاه، چندشغله .32
 افت کیفیت آموزش گروه علوم پزشکی، .33
 ان،روستاییپایین بودن سرانه درمان  .34
 ،نگر سالمتهاي درمانی به خدمات عدم توجه بیمه .35
 هاي بهداشتی درمانی،قدمت ساختمان شبکه .36
 باال بودن حوادث ترافیکی و تصادفات رانندگی، .37
 هاي غیرواگیر،ر بیماريمشکالت مربوط به کنترل عوامل خط .38
 ضعف سیستم اطالعات مدیریت، .39
 پایین بودن میزان حقوق کارکنان، .40
 در نظام سالمت، گذاري سیاستتعدد مراکز  .41
 هاي توسعه با نظام سالمت،هماهنگ نبودن سایر بخش .42
 ان به شهرها،روستاییمهاجرت  .43
 پراکندگی جمعیت تحت پوشش دانشگاه، .44
 هزینه باالي خدمات دندانپزشکی، .45
 عف سیستم ارجاع به سطوح باالتر در شهرها،ض .46
 فرسودگی تجهیزات با توجه به قدمت شبکه بهداشت و درمان دانشگاه، .47
 هاي درمانی در شهرها،پوشش ناکامل بیمه .48
 ،شده ثبتهاي فوت دقیق نبودن علت مرگ در گواهی .49
هاي بخش هاي متناقض در استفاده از ظرفیتها و بخشنامهصدور دستورالعمل .50

  خصوصی،
 هاي دولتی،ایده و فرآیند جهت کمک به بخش نخبگان و صاحبان انگیزگیبی .51
 هاي برنامهها و از طرح جانبه همهمحدودیت منابع و امکانات جهت حمایت  .52

 اي و بنیادي،توسعه
علت  محدودیت در ایجاد مراکز و واحدهاي خدماتی پیشرفته در حوزه سالمت به .53

 استان به پایتخت و کم بودن جمعیت تحت پوشش،نزدیک بودن اکثر شهرهاي 
 مهاجرت نخبگان و صاحبان ایده و فرآیند از استان به علل گوناگون، .54
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 و مقررات، هابودن تغییر برخی از دستورالعمل گیر زمانسخت و  .55
 منابع و امکانات جهت تهیه امکانات رفاهی نخبگان، محدودیت .56
جهت فراگیري دانش مدیریت و انگیزه بودن اکثر مدیران حوزه سالمت بی .57

هاي هاي فراوان و جذابیتهاي تخصصی مدیریتی به لحاظ مشغلهشرکت در دوره
 مادي بخش خصوصی،

 ناتوانی مدیران ارشد در کنترل عوامل مخرب در حوزه نیروي انسانی، .58
 هاي مبتنی بر برنامه و فرآیند،عزل و نصب جاي بههاي سیاسی عزل و نصب .59
آموزش و تمایل کمتر  گذاري در حوزهو خیرین جهت سرمایه تمایل بیشتر مردم .60

 گذاري در حوزه سالمت،جهت سرمایه ها آن
 ناتوانی در افزایش سهم بودجه حوزه سالمت، .61
 بودجه سالمت و آموزش در مراکز آموزشی درمانی، نبودن سهم تفکیک قابل .62
الت مالی در موعد مقرر به دلیل مشک موردنیاز برخی تجهیزات تأمیندر مشکل  .63

 هاي سیاسی،و تحریم
اي به و اتصال مراکز کتابخانه ITها در حوزه هزینه سنگین توسعه زیرساخت .64

 هاي اطالعاتی معتبر،بانک
 بالینی، علمی هیئتبر بودن جذب اعضاء هزینه .65
به  متصل نامناسب بودن بودجه حوزه سالمت جهت احداث مراکز تحقیقاتی .66

 ،ها آنمراکز بالینی و تجهیزات مناسب 
 با محوریت حوزه سالمت، برگزارشدهها و سمینارهاي ناکافی بودن تعداد همایش .67
پژوهشی در سطح  –ناکافی بودن تعداد مجالت الکترونیکی و کاغذي علمی .68

 دانشگاه،
 غیراخالقی و غیرقانونی بودن انتشار برخی اطالعات حوزه سالمت، .69
 زه سالمت،به خبرهاي حو ها از پرداختناستقبال ناکافی رسانه .70
 بر بودن استقرار نظام پایش سالمت جسمی و روانی کارکنان،هزینه .71
در  موردنیازناهماهنگی آموزش با درمان در زمینه تربیت نیروهاي متخصص  .72

 حوزه سالمت،
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 بر بودن ایجاد هر فرصت شغلی،هزینه .73
 در حوزه سالمت، دیده آموزشنیروي مرد  کمبود .74
فوق تخصصی جهت جذب و فعالیت کمبود امکانات و تجهیزات تخصصی و  .75

 نیروهاي متخصص خارج از دانشگاه،
 ،هاریزيها و برنامهتغییرات سریع سیاست .76
 ،تفاوت درآمد بخش دولتی و خصوصی .77
 ،ناکافی بودن اطالعات مدیریتی مدیران واحدهاي تابعه .78
  کمبود مدیران بیمارستان با تخصص مدیریت، .79
 ،جذب نیروي انسانی متخصصکمبود امکانات رفاهی و جاذبه استان در  .80
 ،)و استانداري از سوي وزارت متبوع( دانشگاهناکافی اعتبارات تخصیص  .81
 ،توسعه دانشگاه جوابگو نبودن تشکیالت و ساختار سازمانی با .82
 ،محرومیت منطقه و کاهش بنیه اقتصادي مردم .83
  ها،در برخی زمینهدست و پاگیر  اداري وجود قوانین .84
 دانشگاهبودن واحدهاي جذب نیروهاي تخصصی فعال نبودن بخش خصوصی و ن .85

و  نبودن بیمارستان(خارج از ساعات اداري  در) علمی هیئت کارکنان و اعضاء(
  ،)خصوصی هاي کمبود آزمایشگاه

در شهرهاي تحت  )ها افغان( خارجیمهاجرین از  توجهی قابلحضور تعداد  .86
  پوشش،

براي سالمت مردم درخواست خدمات تخصصی توسط مردم و تقاضاهاي القایی  .87
  بیش از نیاز واقعی،

 صنعتیپوشش و افزایش مشکالت شهرهاي صنعتی شدن شهرهاي تحت .88
  ،...)زیست و آلودگی هوا و محیط(

مشکل ارائه خدمت (آموختگان عدم تناسب جنسیتی پذیرش دانشجو و دانش .89
  ،)آموختگان نامتناسب با جنسیتتوسط دانش

  بط با سالمت،توجه ناکافی به عوامل اجتماعی مرت .90
  نشینیپوشش دانشگاه و افزایش حاشیههاي تحتمهاجرپذیر بودن شهر .91
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  ها در پوشش برخی خدمات،عدم کارایی بیمه .92
  ها،اشکال در نظام پرداخت بیمه .93

  
  

  

  

  

  

  

  ارزیابی و سنجش عملکرد دانشگاه هاي شاخص
 هاي برنامهراهبردي و همچنین بازنگري ادواري  هاي برنامهجهت ارزیابی اجراي 

  :هاي پیشرفت برنامه به شرح زیر تدوین گردیده استعملیاتی، شاخص

  گذاري، مدیریت و قوانینتوسعه سیاست

  گذاري دانشگاه،استقرار شوراي سیاست .1
  در سال، شده طراحی هاي برنامهتعداد  .2
 کل بهو شوراي دانشگاه مبتنی بر شواهد  رئیسه هیئت، امنا هیئتتعداد مصوبات  .3

  مصوبات،
  در سال، برنامهتعداد موارد بازبینی  .4
  در سال، ها برنامهدریافت شده از اجراي  هاي گزارشتعداد  .5
سالمت  هاي برنامههاي اي براي نیازسنجی و تعیین اولویتتعداد مطالعات دوره .6

  جمعیت تحت پوشش دانشگاه،
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خدمات سالمت در حوزه  دهنده ارائههاي خصوصی میزان پوشش نظارت بر بخش .7
 پوشش دانشگاه،تحت 

ارائه خدمات  منظور بهتعداد موارد کمک به آموزش نیروي انسانی بخش خصوصی  .8
  تحت پوشش دانشگاه، در منطقهبهتر سالمت 

تعداد گزارش دریافتی ساالنه از پایش میزان رشد و توسعه خدمات و علم و فناوري  .9
رسی و بر منظور بههاي علوم پزشکی منطقه شمال و شمال شرق کشور دانشگاه

 دانشگاه، هاي برنامهبازبینی اهداف و 
 استقرار دفتر کارآفرینی در دانشگاه، .10
 استقرار دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه، .11
ریزي عملیاتی در برداري از نظام مدیریت استراتژیک محور و برنامهاستقرار و بهره .12

 دانشگاه،
 کارکنان دانشگاه، کل بهنسبت پیشنهادهاي دریافت شده از کارکنان  .13
 پیشنهادها، کل بهنسبت پیشنهادهاي عملیاتی شده  .14
در جهت حمایت دانشگاه از پژوهشگران و  شده اصالحتعداد قوانین و مقررات  .15

 محققان منطقه در سال،
 مشکالت، کل به امنا هیئتنسبت مشکالت رفع شده با تصویب  .16
  درآمد،هاي کسب اجراي شده براي بهبود شیوه هاي برنامهتعداد  .17
 استقرار نظام پایش و ارزشیابی در دانشگاه، .18
واحدهاي تحت  کل به آمده عمل بهدریافت شده در خصوص پایش  هاي گزارشنسبت  .19

 پوشش،
 کل بهارزشیابی دریافت شده در ماه  تحلیلی در خصوص هاي گزارشنسبت  .20

 واحدهاي تابعه دانشگاه،
 واحدها، کل بهنسبت واحدهاي دانشگاه داراي برنامه راهبردي  .21
 واحدها، کل به اندنسبت واحدهایی که برنامه راهبردي خود را بازبینی نموده .22
هاي پروژه کل بهباشند هایی که داراي سامانه مدیریت پروژه مینسبت پروژه .23

 دانشگاه،
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نظام انتخاب و انتصاب مدیران بر مبناي  "نامه نسبت مدیران منتصب بر اساس آیین .24
 مدیران منتصب شده در سال، کل به"و انتخاب اصلح  ساالري شایسته

 در سال، شده تهیههاي اطالعاتی تعداد بانک .25
 خدمات دانشگاه، کل بههاي ارتقاء بر اساس شاخص ارتقاءیافتهنسبت خدمات  .26
 استقرار نظام حسابداري تعهدي در دانشگاه، .27
   نشگاه،اموال دا کل به اند شدهدرصد اموال دانشگاه که داراي شناسنامه 
  طور کامل در مقابل خطرات احتمالی از پوشش هاي ثابتی که بهدرصد دارایی

 ،برخوردارنداي  بیمه
 :است هاي مربوط به استقرار نظام حاکمیت بالینی در دانشگاه به شرح زیرشاخص .28
 برنامه حاکمیت بالینی در ستاد معاونت درمان  درصد پیشرفت، 
 هادر بیمارستان  یبرنامه حاکمیت بالین  درصد پیشرفت، 
 پس از اجراي برنامه خدمات بالینی   خدمات درمانی   درصد ارتقاء کیفیت، 
 در حین درمان   بیمار و  بدو ورود  در  درصد افزایش آموزش به بیماران، 
 درصد کاهش خطاهاي درمانی، 
 درصد کاهش عوارض جراحی، 
 درصد افزایش جراحی ایمن، 
  بیمارستانی کارکناندرصد افزایش آموزش، 
 4برنامه  درصد افزایشPDP  بیمارستانی کارکنان، 
 با رضایت شخصی   درصد ترخیص، 
 بیمار در اورژانس  تکلیف درصد کاهش زمان تعیین، 
  در بیمارستان، شده ارائهدرصد رضایتمندي بیماران از خدمات درمانی 
 از بیمارستان،در هنگام ترخیص  هاي بیماراندرصد آموزش 
 درصد CPR هاي موفق در اورژانس، 
 و شکایات درمانی  درصد نارضایتی، 
 درصد شکایات رسیدگی شده، 

                                                             
4 Personaael Development Program 
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  از مدیران بیمارستانی  کارکناندرصد رضایتمندي، 
  خدمت دهنده ارائه کارکناندرصد رضایتمندي بیماران از، 
 درصد رعایت منشور حقوق بیمار، 
 هاي درمانیهاي ایمنی بیمار در بخشدرصد رعایت شاخص، 
  پس از اجراي برنامه حاکمیت بالینی شده اصالحدرصد فرآیندهاي، 
  هادر بخش  شده ثبتدرصد خطاهاي، 
 پس از اصالح فرآیندها   درصد کاهش خطاهاي درمانی، 
 نسبت به قبل  ثبت خطاهاي درمانی  درصد کاهش خطاها پس از برنامه، 
 ن تکلیف بیماران در اورژانس پس از مقیم شد تعیین زمان  درصد کاهش

 ،متخصصین
  ایمنی بیمار حل راه 9درصد کاهش عفونت بیمارستانی پس از انجام دستورالعمل، 
 ها توسط برنامه شستشوي دست  درصد کاهش عفونت بیمارستانی پس از اجراي

 ،کادر درمانی
 و حین   مندي بیماران پس از اجراي برنامه آموزش در بدودرصد افزایش رضایت

 ،بستري و هنگام ترخیص
  درصد بهبود مستندسازي اقدامات درمانی پس از اجراي برنامه حاکمیت بالینی و

 ،اعتباربخشی
  هاو رفع نارضایتی شده بررسیدرصد رضایتمندي بیماران از نتیجه شکایات، 

 مراکز جدیداالحداث در دانشگاه، کل بهنسبت مرکز جدید داراي ساختار  .29
 دانشگاه،فرآیندهاي  کل به شده اصالحنسبت فرآیندهاي  .30
 استقرار مدیریت اساتید در دانشگاه، .31
 تحلیلی از رضایت سنجی در دانشگاه، هاي گزارشتعداد  .32
 کل بهساالنه هستند  رضایت سنجیخدمت که داراي  دهنده ارائهنسبت واحدهاي  .33

 واحدهاي دانشگاه،
 در سال، اجراشدههاي ارتقاء کیفیت خدمات تعداد پروژه .34
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اعتبارات  کل بهدر دانشگاه  شده ارائههاي خیرین در بهبود خدمات نسبت مبلغ کمک .35
 تملک دارایی دانشگاه،

در بخش غیردولتی به دانشجویان  شده پذیرشنسبت دانشجوي بهداشت و درمان  .36
 در بخش دولتی در سال، شده پذیرش

خدمات  کل به به بخش غیردولتی واگذارشدهنسبت خدمات بهداشتی درمانی  .37
 ،ارائه قابل

خدمات سالمت در دانشگاه که داراي گزارش نظارت  دهنده ارائهنسبت واحدهاي  .38
 واحدها، کل بهماهانه هستند 

 در سال، در کارکنانکارگروهی  هاي افزایش مهارتتعداد کارگاه .39
توسط دانشگاه  شده ارائهنسبت واحدهاي تابعه داراي برنامه عملیاتی بر اساس قالب  .40

 واحدهاي تابعه، کل به
 رار پرونده الکترونیکی سالمت،استق .41
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 )پیوست فرهنگی(پیوست شماره یک 
  مبانی ارزشی

 11آفریده است خویش ايبر را ننساا و ننساا ايبر را چیز همه که حکیم رگاوردپر  

 .12داده است ارقر جبوا نیز را رگبز جبوا ینا تحقق تمقدما تهیه و جبوا را او نجا  حفظ

                                                             
عمر براي بیان بار  رفته ازدستهاي سالم یا سال :DALY Disability Adjusted Life years شاخص ٩

قرار  مورداستفادهصدمات ناشی از یک حادثه و یا یک بیماري در سطح جامعه و در خصوص کیفیت زندگی 
 .گیردمی
 Filled) شده به علت پوسیدگی داده ازدست( Missed) پوسیده( Decayedکلمه  4از : DMFT شاخص ١٠
 .اقتباس شده است) ها دندان( Teethو ) پرشده(

   لسنیها هراجوا ،الجلی خلقتک و الجلک ءالشیاا خلقت قدسی حدیث هب رهشاا ١١
 نمادر  ،شتابهد وزارت سالمت نتومعا راتنتشاا ،1383 لسا ،ستیرتند یینآ ،صفهانیا يمهد محمد کترد 12
    پزشکی زشموآ و
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 بجوو  ستا پزشکی يگیرافر و زشموآ کفایی بجوو بر ناظر که فقهی لهاد همه بر وهعال الذ 
 يحیاا رزبا یقدمصا از و درك قابل نیز شرعاً و عقال ،سالمت تخدما و زشموآ کفایی و عینی
 امقدا و حرکت هر بر ارههمو پزشکی تخدما و پزشکی زشموآ ستاقد و منزلت. ستا 13نفس

 بنتساا و افکند می سایه پزشکی تخدما ارائه  و زشموآ یابیارز و اجرا ،ریزي برنامه مینهز در
                   .ستا وربا  ینا بر يیگرد تأیید مهر نیز 14رگاوردپر به شفا

 ها میلیون لمحصو مختلف ملل كمشتر اثمیر عنوان به طورکلی به سالمت نشدا
 و تجربه کارگیري به و داتجما نیز و هندز داتموجو یگرد و ننساا و فرینشآ نجها در  مطالعه

 و حیو( تشریع بکتا در مطالعه یگرد سویی از ،)تکوین بکتا در مطالعه( ستا علمی شتال 
 بکتا هم. کند می  مشخص را سالمت رفتار بچورچا و فلسفی رساختا ،)لهیا ينبیاا یتاهد

 سوییهم و هماهنگی در و یکتا ايخد حکمت ساخته دست دو، هر تکوین بکتا هم و تشریع
 با هماهنگ سالمت نشدا ،کنند می تأکید آن بر لهیا نیااد و مسالا آنچه و ستا یکدیگر با

                 .ستا تشریع منظا

 ،یستیز بعد سه در را ننساا هویت که الئیک و ودمحد هاي اندیشه وربا برخالف
 هیژو توجه و ننساا يمعنو هویت بر سالمیا وربا ،کنند می تعریف 15جتماعیا و شناختی روان 

 مهتماا     Bio-Psychosocial (Spritual( یگرد بعد سه بر وهعال او حیرو و ملکوتی بعد به
 در او فرینشآ فلسفه نیز و  ننساا تحیا ممفهو از هیژو درك به توجه با تأکید ینا. دارد
 به صخا توجه و رحضو ،سالمت تخدماارائه  و زشموآ ،ریزي برنامه ،سیربر ،مطالعه گام به گام

                                                             
  همائد رهسو 32 یهآ 13
  اشعر رهسو 80 یهآ 14

15 Biopsychosocial  
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 و سازد می نخشادر و چشمگیر را ننساا دجوو 16ییاخد بعد ريعتباا به و يمعنو و حیرو بعد

                       .دهد می ارقر تأکید ردمو ريبیما و سالمت در را يمعنو و عاطفی  طتباار و حیرو ملاعو تأثیر

  طتباار ن،نساا یک تحیا جتماعیا هفاید انفقد یا يمنددسو از نظرفصر ،17متاکر صلا

       .کند می تأکید و حمطر پزشکی تخدما ارائه مهنگا به را محترمانه و مسئوالنه

 زمال یطاشر دنکر همافر به مکلف سالمیا هاي آموزه سساا بر جامعه مدیریت منظا
  جامعه ادفرا دحاآ پزشکی زنیا به پاسخگویی منظور به( مدرآکا يهاونیر تربیت و زشموآ  ايبر
 مبتنی  تربیتی يفضا در و آوربستگیوا غیر، اطمینان قابل و،پیشر نشدا به سترسید قالب در
           .است )تخالقیاا ،خدامحوري بر

 هاي مسئولیت بر ناظر که پزشکی تخدما در ضمانت فرینآمسئولیت  و مترقی صلا
 مجموعه  سیستمیک مسئولیت ح،سطو متما در پزشکی تخدما کنندگان ارائه متما ادينفرا 

 مجموعه  ،ستا پزشکی خدمت یک گیري شکل در کننده مشارکت و تأثیرگذار يهاونیر
 ب،مجر ه،گاآ  يهاونیر تربیت ايبر تمکاناا کثراحد کارگیري به به مملز را جتماعیا هاي نظام

 تخدما دهندگان ارائه ضحوا خدمات لقبا در و کند می سالمیا اي حرفه قخالا به متخلق
 و ها مسئولیت تناسب به را سیستماتیک  و سیستمیک ادي،نفرا هاي مسئولیت ،پزشکی

                 .نماید می حمطر بخش هر هاي صالحیت

 طب  قالب در که ستا سالتیر ،سالمیا جامعه در پزشکی تخدما ارائه و زشموآ سالتر
 هاي یافته دست  و ربتجا از دهستفاا ممفهو به و گیرد می شکل سالمیا هاي آموزه با متناسب
 رعبو از پس منتها  پزشکی مینهز در بشر هیندآ و لحا يهاوردستاد نیز و نگذشتگا پزشکی

 و ترین پیشرفته  تطهیر دیگر عبارت به یا ینید هاي آموزه مبانی و لصوا صافی از دادن
                                                             

   ص رهسو 72 یهآ و حجر رهسو 29 یهآ به رهشاا 16
   اسرا رهسو 70 یهآ به رهشاا 17
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 در سالمیا رفتار ندیشها  رساختا لالز در نماز و عرصه هر در پزشکی تطالعاا ترین مطمئن
 ن،نساا متاکر صلا نهمچو  ايهعمد لصوا عایتر و تمحرما فحذ با که ستا پزشکی
 با را پزشکی تخدما ترین منطقی  و ترین صحیح ،سالمت تخدما نکنارکا و طبیب ضمانت

هر  و هرلحظه در و نماید می ارائه تخدما  نگیرندگا به کیفیت ترین مسئوالنه و ترین محترمانه
                       .شناسد می رفتار يمنددسو  و قتد و صحت ضامن را لهیا رتنظا گام

 شده طراحی پیش از ريهکارا طورقطع به ،ريبیما هر نمادر ايبر فرینشآ منظا در
 و پزشکی فحر نصاحبا هبرعهد ها آن به ستیابید مرحله تا هشوپژ ،جستجو سالتر و 18 ستا

 بر  مانیدر غیرقابل درد هیچ یددتر ونبد و ستا ها آن دعملکر بر ناظر و پشتیبانی هاي نظام
           .اردند دجوو سالمیا ندیشها سساا

 هاي یافته يمبنا بر پزشکی خدمت کننده ارائه و دستاا ،نشجودا ساسیا هاي ویژگی
       :از اند عبارت السالم علیهم معصومین و پیامبر تیاروا و تیاآ از مستند و مشخص

 ترین منطقی  و ترین مطمئن ،ترین صحیح ارائه ايبر کوشش و سعی نهایت( دجها ا،تقو
 هشوپژ و اوممد يگیرافرزي، موآنو ممستلز دخو که تخدما هگیرند زنیا تناسب به تخدما

 تعمیم( جامعه و نفیااطرا و ادهخانو ر،بیما  به هانهاخیرخو دادن زشموآ و هیاخیرخو ،)ستا
 ،مانتا اداي رت،مها ،نظم ،مسئوالنه شتال ،)صخا و عمومی حسطو در ديبررکا هاي آموزش

 مثبت  به معناي( توکل رازداري، ر،بیما به بخو سیدگیر ،فقر ق،ثوو ت،بصیر د،عتماا  جلب
 و نشجوییدا هجایگا تناسب به. محکاا و خالقیا محاسن و رممکا به يبنديپا و تعبد ،)کلمه

 به اوممد زنیا سحساا و علمی ورغر از بجتناا و زشموآ و يگیرافر در اوممد شتال ديستاا

                                                             
  تلجعفریاا – لهدواءال فانه ماللساا اووافتد دواء معه لنزا قد و داء من هللا لنزا ما: جمله از دمتعد تیاروا ١٨

     11630 حدیث
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 و علم حرمت عایتر ،جویانه لکما علمی مقصد  و ماهیت درك. علمی وتسخا و يگیردیا
                       .علم نحامال

 ،مستمر  هشوپژ و زشموآ ،هیاخیرخو ،خویشتنپایی از پزشکی تخدما ناپذیري تفکیک
 و ساتیداحرمت  حفظ و ینید تأکید یک عنوان به اوممد يگیردیا ايبر تشنگی سحساا

 و اوداتعلمی مر يفضا گیري شکل ساز زمینه ،تکلیف یک عنوان به پزشکی عرصه آوراننو
 ترین محترمانه و ترین عالی بر ناظر حال درعین و تجربهنگر و محور دانش چندجانبه تتباطاار

 در ویژه به پزشکی فحر نصاحبا همه که ستا پزشکی تخدما ارائه و علمی بطروا شکل
                 .باشند بنديپا  آن به باید شرعی املتزا عنوان به تعلم و تعلیم هجایگا

 نیروا ،جسمی ،اي تغذیه( طبیعی هاي درمان ازآن پس و نهاپیشگیر تمااقدا گیري جهت
 ارضعو لقبا در شرعی مسئولیت بر اوانفر تأکید با( ییدارو هاي درمان ازآن پس و )عاطفی و

 يمدرآناکا رتصو در، حیاجر همچون نمادر از يیگرد لشکاا هباالخر و )هادارو جانبی
 و هشیوپژ ،شیزموآ ریزي برنامه  هر در که ستا سالمیا هاي آموزه از گفته پیش هاي شیوه
 از 19نیز منددسو تتجربیا لنتقاو ا ثبت ضمناً. دگیر ارقر موردتوجه باید تخدما ارائه

 در ویژه به و پزشکی مختلف  حسطو در پزشکی مشاغل نصاحبا سالمیا هاي مسئولیت
                 .ستا آن شیزموآ هاي عرصه

  حال درعین و ممکن تجربی و علمی شتال متما کارگیري به ورتضر به عمیق دعتقاا
 یک مشخص  یژگیو جستن ستعانتا مرحله هر در و نیدد بلخطاافصل عنوان به را لهیا اراده

 ریزي برنامه و حرکت هرگونه در الذ. ستا سالمیا رفمعا بر مبتنی پزشکی مکتب یافته تربیت
 عرصه وارد تخدما و هشیوپژ  ،شیزموآ دبعاا در پزشکی نشدا ،مستحکمی گاه تکیه چنین با

 سوي به وازيپر يسکو ،جامعه و دفر پزشکی زنیا به گوییسخپا بر وهعال آن، غایت در و شود می

                                                             
   رلناا من مبلجا لقیامها میو هللا لجمها نافعاً علماً کتم من: ينبو حدیث به رهشاا 19
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 به شکر اداي و وظیفه انجام از پزشکی فحر نصاحبا  خاطر مشآرا مایه و رگاوردپر بقر ممقا
               .ستا رگبز نداوخد

 )ع( علی. هستند انپیامبر رحضو صلیا افهدا از قسط و لعد ینید هاي آموزه سساا بر
و  ندرزنو طمع تو در نگاربز تا کن رفتار نیکسا هنگا و توجه در ها آن نمیا": فرمایند می

. ستا  سالمت در لتاعد همیتا از حاکی جهانی تجربه ".20نشوند مأیوس لتاعد از ضعیفان

 غیر در باشد لتاعد عایتر با بایستی آن منابع تأمین در کترمشا نیز و سالمت تخدما ارائه
. شتدا هداخو نامطلوبی ربسیا جتماعیا تتبعا و دهکر بیشتر را طبقاتی فشکا رتصو ینا

 توجه باید لیو است  نشدا از مندي بهره دم،مر سالمت ارتقاء و تأمین ،حفظ مهزال شک ونبد
 گرفتن نظر در با ها آن نتیجه که درصورتی بمطلو هاي فناوري از مندي بهره و لنتقاا که شتدا

 ايبر تأثیرگذار و مناسب هاي مداخله  از میتومحر ،منابع مورد بی فصر به منجر ،نباشد لتاعد
                   .دبو هداخو فقر شگستر نیز و دممر دحاآ

  :دانشگاه هدف کلی فرهنگی

کارکنان و دانشجویان به اخالق کریمه اسالمی بر  ،متخلق بودن کلیه اساتید، مدیران
  :شامل شداب بیت اهلاز قرآن و مکتب  گرفته نشأتها و باورهاي عمیق دینی که مبناي ارزش

 به اخالق اسالمی ترویج رویکرد اخالقی در امور و متخلق بودن،  
  ص(محمدي ، الهام گرفته از اسالم ناب معنویتترویج(،  
  ع(معصومین بسط و گسترش الگوي تربیتی بر اساس سیره ائمه(،  
 هاي دینی و اعتقادياز آموزه گرفته نشأتاي، ترویج رعایت آداب حرفه،  
 21،نهادینه نمودن سالمت معنوي در راستاي دیگر ابعاد سالمتی  

                                                             
   581 ص ،33 ج ار،النورابحا ،مجلسی عالمه ٢٠
  
 سالمت جسم، سالمت روح، سالمت اجتماع 21
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  زبان اول در تولید و نشر علوم پزشکی عنوان بهترویج زبان فارسی،  
 ترویج طب سنتی ایرانی بر اساس الگوهاي ایرانی، اسالمی،  
  هاي علمی و دانشگاهی با تربیت نیروي در محیطترویج فرهنگ خدمت به خلق

  ،و متعهد باتقواانسانی معتقد، 

  :فرهنگی انداز چشم

هاي علوم بین دانشگاه برترین جایگاه در 1404تا در سال  بر آنیمما   
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در خصوص برخورداري اساتید، 

ها ارزش اساسمدیران، کارکنان و دانشجویان ما از اخالق کریمه اسالمی بر 
 .باشیم بیت اهلاز قرآن و مکتب  گرفته نشأت و باورهاي عمیق دینی

  :دانشگاه کلی فرهنگی هاي سیاست

هاي آموزشی، پژوهشی و هاي سالمت اعم از محیطاستفاده از ظرفیت کلیه عرصه .1
گر و بر نقش هدایت تأکیداي و با اخالق حرفه ارتقاءهاي سالمت براي مراقبت ارائه

  .کننده اساتید علوم پزشکیتعیین
  ،تحول در نظام آموزش سالمت .2
  ،امتیازدهیتحول در نظام ارزشیابی و  .3
آن به گفتمان  اساستبدیل گفتمان عبودیت و بندگی الهی و انجام تکلیف بر  .4

  ،مسلط اداري و آموزشی
  ،اولویت دادن سالمت فکر، عقیده و باورهاي عمیق دینی .5
  ،تولیت و ارائه خدمات فرهنگی .6
  ،نظام سالمت موردنیازکیفی نیروي انسانی  ارتقاءتوانمندسازي و  .7

  :فرهنگی مأموریت
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سالمتی معنوي مردم استان از طریق تربیت  ارتقاءدانشگاه،  مأموریت  
 .است نیروي انسانی توانمند به اخالق کریمه اسالمی و باورهاي دینی

  :ها شاخص

 تعمیق و گسترش باورهاي دینی در کلیه سطوح  و 22اسالمی شدن دانشگاه
  ،سازمانی

 کنندگان خدمات و دانشجویانین کلیه ارائهبهاي اخالقی در التزام عملی به ارزش،  

  :ها نشانه

  با موازین شرعی شده ارائهانطباق خدمات،  
  شده ارائهخدمات  بهدسترسی آسان و عادالنه مردم،  
 رعایت حجاب و عفاف در کلیه سطوح دانشگاه،  
 سالمت شده ارائهخدمات ازاي خالف قانون در  يهاحذف کلیه پرداخت،  
 مقدس، منطبق بر موازین شرع ،هاي فنی سالمتانطباق کلیه آموزش  
 ارائه خدمات سالمت با اخالق اسالمی،  
 رسانیافزایش انگیزه خیرخواهی و خدمت،  
 ترجیح منافع سازمانی بر منافع شخصی،  
 سالمتخدمات دگان نکنتقویت روحیه صمیمیت و مهربانی بین مشتریان و ارائه،  
  ايبدرفتاري حرفه شکوائیهکاهش درصد، 

                                                             
هاي مستحکمی که زیر پاي اندیشه و فکر انسان وجود اسالمی بودن، یعنی ایستادگی بر روي اصول و پایه ٢٢

دانشگاه اسالمی،  .این، اسالمی کردن است. اساس آن، بنا کردن، پیش رفتن، جوشیدن و زاییدن و بر دارد
شکوفا و پر نشاط است، دانشگاهی است که در آن، علم عزیز است، عالم عزیز است، استاد کرامت  هیدانشگا

کنید که دانشجو قصد قربت کند و درس دارد و دانشجویی عبادت است، شما کجا چنین چیزي را پیدا می
ت مقام معظم رهبري مجموعه بیانا( .این، دانشگاه اسالمی است. نها چیزهاي مهمی استآخوب . بخواند

 )116 صفحه 1376پیرامون دانشگاه و دانشجو در سال 
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 ر،رعایت حقوق بیما  

  :دانشگاه راهبردهاي فرهنگی

  ،در تمام سطوح دانشگاه بیت اهلنشر فرهنگ قرآنی و  .1
  ،نمودن مباحث علمی و ایمانی و علم و تزکیه توأممشارکت فعال اساتید در  .2
  ،البالغه نهجآشناسازي دانشجویان با تفسیر قرآن کریم و  .3
  ،فضاهاي فیزیکی بر اساس قانون انطباق با موازین شرع تأمین .4
  ،هاي تحصیلیآموزش مستمر دانشجویان با معارف دینی در همه عرصه .5
  ،هاي دینیهاي علمی با آموزهادغام آموزش .6
  ،در طول مدت تحصیل دانشجویان بیت اهلجاري شدن فرهنگی قرآن و  .7
  ،نهادینه کردن گفتگوي غالب بر اساس دین در دانشگاه .8
  و فرهنگ خدمت به خلق خدا، بهبود وجدان کاري .9

  ،و اسالمی در دانشگاه هاي کاري ارزشگسترش  .10
  توسط اساتید و کارکنان،هاي فرهنگی وزالپتسهیل تدوین پرو .11
  دانشگاه، بهبود تشکیالت فرهنگی .12
 ،گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه .13
  ،تولیت و ارائه خدمات فرهنگی .14
 ،نظام سالمت موردنیازکیفی نیروي انسانی  ارتقاءو  توانمندسازي .15
علم، ایمان، تعهد، آگاهی و پایبندي به  ازنظرجذب و گزینش استادان شایسته  .16

 هاي نظام جمهوري اسالمی ایران،مبانی و آرمان
هاي مناسب معنوي براي شناسایی و تبیین و تکریم مقام فراهم کردن زمینه .17

تشویق و ترغیب آنان و  منظور بهاستادان در دانشگاه و جامعه از دیدگاه اسالم 
 زایش نشاط و تحرك علمی و معنوي،اف

 علمی هیئتهاي آموزشی و پژوهشی اعضاء توأم ساختن فعالیت منظور بهریزي برنامه .18
 با نقش تربیتی و اخالقی آنان در مراکز آموزشی و سطح جامعه،
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هاي ارتقاء سطح دانش و معرفت دینی، سیاسی و اجتماعی استادان متناسب با رشته .19
 آنان،تخصصی عالئق و تجارب 

ارتقاء علمی  منظور به، علمی هیئتمر فعالیت فرهنگی اعضاء تنظارت و ارزیابی مس .20
 آنان

 ارتقاء سطح بینش اسالمی و اعتقادي دانشجویان، .21
جویی، جویی، نقادي، آزادگی، ایثارگري، مشارکتگرایی، کمالتقویت روحیه آرمان .22

 جویی و تشویق احساس مسئولیت اجتماعی دانشجویان،حقیقت
 ارتقاء سطح دانش و بینش سیاسی، .23
 توسعه فضاهاي فرهنگی و مذهبی از قبیل مساجد در واحدهاي تابعه دانشگاه، .24
  پردازي، نقد و آزاداندیشی، هاي نظریهگسترش کرسی .25

  :فرهنگی دانشگاه اقدامات

  ،...و  البالغه نهجقرآنی و  هاي مهارتهاي آموزشی برگزاري کارگاه .1
کسب حداقل (فعالیت فرهنگی  اساسبر  علمی هیئت اعضاء ارتقاءنامه تغییر آیین .2

  ،)امتیاز 30امتیاز از  20
  ،هفتگی تفسیر قرآن براي کلیه کارکنان هاي برنامهاجراي  .3
درصد فرهنگی  50(کارکنان هاي آموزشی بر اساس مجوزهاي آموزش برگزاري دوره .4

  ،)البالغهقرآن و نهجموضوعات اولویت با 
  ،...هاي اداري و آموزشی از طریق پخش قرآن و محیطایجاد فضاي معنوي در  .5
هاي استقرار نظام پایش و ارزشیابی در خصوص اجرایی شدن و حاکمیت ارزش .6

  ،فرهنگی در دانشگاه
  ،هاي فرهنگیانتخاب و انتصاب مدیران بر اساس معیارها و ارزش .7
 اختصاص(اسالمی هاي فرهنگی اولویت ارزش اساستغییر نظام ارزشیابی مدیران بر  .8

  ،)درصد امتیازات 50
  ،هاي فرهنگی مدیراننامه شاخصتدوین آیین .9

  ،هاي فرهنگی در محیط کارویژگیها و نشانهتدوین  .10
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  ،هاي زیارتی فرهنگی براي کارکنانبرگزاري دوره .11
  ،هاي فرهنگیتدوین پروپوزال .12
  ،تدوین استانداردهاي فرهنگی دانشگاه .13
  ،یران ارشد دانشگاهاولویت دادن به مباحث فرهنگی توسط مد .14
  ،بازنگري ساختارهاي فرهنگی دانشگاه .15
  ،تجمیع ساختارهاي فرهنگی در دانشگاه بر اساس تولیت متمرکز .16
  ،هاي مربوط به حجاب و عفاف توسط مدیراننامهاجراي کلیه قوانین و آیین .17
  ،تدوین استانداردهاي عفاف و حجاب در دانشگاه .18
  ،مدیریتی منطبق بر موازین شرع هاي برنامهطراحی و ساخت فضاهاي فیزیکی و  .19
 ،سالمت با شرع مقدس خدمات انطباق  .20
 اختصاص بودجه فرهنگی بر اساس اهداف فرهنگی و نیاز واقعی دانشگاه، .21

  :فرهنگی دانشگاه هاي برنامهالزامات 

 هاي کارکنانگسترش عدالت در پرداخت،  
 هاي فرهنگی دانشگاهافزایش بودجه، 
 فرهنگی هاي برنامههاي درون بخشی در خصوص اجراي افزایش همکاري، 
  بر اساس مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی علمی هیئت اعضاءجذب،  

قانون برنامه پنجم توسعه مواد مرتبط با بخش سالمت در ( دوپیوست شماره 
  )جمهوري اسالمی ایران

  فصل اول ـ فرهنگ اسالمی ـ ایرانی

نامه پیوست نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظام اساسبر دولت موظف است  ـ 2 ماده

رسد نسبت به  فرهنگی که تا پایان سال اول برنامه به تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی می
  .هاي مهم و جدید اقدام نمایدتهیه پیوست فرهنگی براي طرح
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 اختصار بهجمهور که در این قانون  ریزي و نظارت راهبردي رئیس تبصره ـ معاونت برنامه
هاي مهم موضوع این ماده را تهیه و عناوین طرح هرسالشود، در ابتداي  نامیده می» معاونت«

  .نماید ابالغ می اجراربط جهت  هاي ذيبه دستگاه

گیري بهینه از بقاع متبرکه،  توسعه فضاهاي مذهبی فرهنگی و بهره منظور بهـ  6 ماده
ترین پایگاه عبادي و  عنوان اصلیه مسجد بهگلزار شهدا و اماکن مذهبی و تثبیت جایگا

  :شود تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می

درمانی،  ها و مراکزآموزشی، بیمارستان هاي اجرائی، مراکزکلیه دستگاه د ـ  
هاي تجاري اعم از دولتی یا  هاي رفاهی، تفریحی و مجتمع هاي ورزشی، مجتمع مجموعه

نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداري فضاي کافی و مناسب براي  اند موظف غیردولتی،
  .مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند

 هايسیکر ،نشگاهیدا و علمی حوزوي هايبقط و هاانجمن توسعه منظور به ـ 8 دهما
 در ديبررکا یندبنیا هايوهشپژ و هازشموآ توسعه از لتدو ه،مناظر و نقد ،پردازي نظریه
 هايیتحما مرتبط تخصصی هايایشگر و سالمیا رفمعا و فرهنگ نشر و یند هاي حوزه

   .آورد عمل به حقوقی ،مالی دبعاا در را زمال

  فصل دوم ـ علم و فناوري

انسانی، هاي علوم ویژه در رشتهعالی بهتحول بنیادین در آموزش منظور به ـ 15 ماده
اي و  هاي اسالمی و اخالق حرفه افزاري و تعمیق مبانی اعتقادي، ارزش تحقق جنبش نرم

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و  ارتقاء کیفی در حوزه دانش و تربیت اسالمی، وزارتخانه باهدف
  :اقدامات زیر را انجام دهند اند مکلفبهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
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هاي آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر  و برنامه يمحتوالف ـ بازنگري متون، 
هاي تحصیالت  هاي دینی و هویت اسالمی ـ ایرانی و انقالبی و تقویت دورهها و ارزش آموزه

  ،آوردهاي دانش بشري، با اولویت نیاز بازار کارگیري از آخرین دست تکمیلی با بهره

ویژه در هاي علوم انسانی به رشتهخصوص در هاي کیفی بهب ـ تدوین و ارتقاء شاخص
هاي گیري از امکانات و توانمندي اي با بهره رشتههاي علوم قرآن و عترت و مطالعات میان رشته
  ،متناسب با نقش دختران و پسران موردنیازهاي آموزش تأمینهاي علمیه و  حوزه

-انجام فعالیتج ـ نهادینه کردن تجارب علمی و عملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس با 

  ،هاي مرتبط پردازي در حوزه هاي آموزشی، پژوهشی و نظریه

  ،مختلف هاي هاي حوزه در عرصهمندي از ظرفیت هاي علمیه و بهره د ـ همکاري با حوزه

اي،  رشتهپردازي، نقد و آزاداندیشی، انجام مطالعات میان هاي نظریههـ ـ گسترش کرسی
ومی با تأکید بر علوم انسانی با همکاري شوراي عالی هاي علمی و تولید علم بتوسعه قطب

  ،حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

عالی  ها و مؤسسات آموزشبندي دانشگاه ارزیابی و رتبه و و ـ استقرار نظام جامع نظارت
با هاي مذکور منوط به عدم مغایرت  هاي مورد تأیید وزارتخانهشاخص بر اساسو پژوهشی 

  ،ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی باهدفعالی انقالب فرهنگی مصوبات شوراي

تبصره ـ پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت، هرگونه  
هاي ابالغی از ها و مقاطع تحصیلی موکول به رعایت شاخصها، گروه گسترش و توسعه رشته

. ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی استگاهربط توسط دانش هاي ذي سوي وزارتخانه
هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد  وزارتخانه



۶١ 
 

 

بندي را بر اساس این نظام به مؤسسات مورد  مجازند عملیات اجرائی سنجش کیفیت و رتبه
  .تأیید در بخش غیردولتی واگذار نمایند

دوم علمی و فناوري در منطقه  به جایگاهدستیابی  منظور بهست دولت مجاز ا ـ 16 ماده
  :و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم، اقدامات زیر را انجام دهد

%) 50( درصد پنجاهتا  که نحوي بهعلمی هیئتنامه ارتقاء اعضاء  الف ـ بازنگري آئین
  .معطوف به رفع مشکالت کشور باشد علمی هیئت اعضاءامتیازات پژوهشی 

توسعه و تقویت  ازجمله علمی هیئتبراي تحقق این امر تمهیدات الزم براي ارتقاء 
در داخل و  علمی هیئتهاي مطالعاتی اعضاء هاي تحصیالت تکمیلی، افزایش فرصت دوره

خارج از کشور و ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوري پیشرفته علوم و فنون در کشور، تسهیل 
  .صنعت فراهم خواهد گردید ازجملههاي اجرائی اهها با دستگارتباط دانشگاه

هاي تحصیالت تکمیلی  شدگان دوره ب ـ ایجاد ظرفیت الزم براي افزایش درصد پذیرفته
آموختگان دوره  که میزان افزایش ورود دانش اي گونه بهعالی، با ارتقاء کیفیت  آموزش

  .برسد%) 20(هاي تحصیالت تکمیلی به بیست درصد  کارشناسی به دوره

ها و مؤسسات دانشگاه موردنیاز علمی هیئت تأمینریزي و حمایت الزم براي  ج ـ برنامه
به دانشجو  وقت تمام علمی هیئت ارتقاء شاخص نسبت عضو منظور بهپژوهشی  و عالیآموزش

که تا پایان برنامه نسبت کل دانشجو  اي گونه بهها اعم از دولتی و غیردولتی در تمامی دانشگاه
عالی غیردولتی به حداکثر چهل و  ها و مؤسسات آموزشی وقت در دانشگاه تمام علمی هیئتبه 

  .در دانشگاه پیام نور به حداکثر دویست و پنجاه برسد

ها و مؤسسات  اندازي و تجهیز آزمایشگاه کاربردي در دانشگاه د ـ نسبت به ایجاد، راه
هاي علم و هاي فناوري، پاركهاي دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهركهركآموزشی، ش
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اقدام  ها آنهاي تابعه و وابسته هاي اجرائی و شرکتفناوري و مراکز رشد از طریق دستگاه
تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائی  ها میبخشی از نیروي پژوهشی این آزمایشگاه. نماید

-دستگاه. گردد تأمینتکمیلی دانشگاه  و دانشجویان تحصیالت علمی هیئتیا شرکت، اعضاء 

- توانند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود را از طریق این آزمایشگاه ها میهاي اجرائی و شرکت

  .ها هزینه نمایند

 اي گونه بهافزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی  منظور بههـ ـ 
 نیم درصدوهش از تولید ناخالص داخلی، ساالنه به میزان ریزي نماید که سهم پژ برنامه

در این راستا منابع تحقیقات . برسد%) 3(و تا پایان برنامه به سه درصد  یافته افزایش%) 5/0(
هاي خاص مشخص نموده و نیز در  در بودجه سنواتی در قالب برنامه هرسالموضوع این بند را 

ر موضوع این بند را به کمیسیون آموزش و پایان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشو
  .تحقیقات مجلس شوراي اسالمی ارائه نمایند

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  و ـ وزارتخانه
هاي آن را ربط ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخص هاي ذيبا همکاري سایر دستگاه اند موظف

ساالنه را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراي پایش نموده و گزارش عملکرد 
  .اسالمی ارائه نماید

ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس عدالت آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی دانشگاه ـ 1
  ،انداز با رعایت سایر احکام این ماده هاي سند چشماولویت

عالی اعم از دولتی  شها و مؤسسات آموزدانشگاه وقت تمام علمی هیئتاصالح هرم  ـ 2
  ،ساالري شایستهو غیردولتی با فراهم آوردن بسترهاي الزم و با تأکید بر 

المللی  گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهاي آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین ـ 3
هاي آموزشی مشترك، اجراي مشترك  هاي مشترك، برگزاري دورهاندازي دانشگاه از طریق راه
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پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با کشورهاي دیگر با تأکید بر کشورهاي منطقه و هاي طرح
دار  هاي علوم انسانی، معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویت ویژه در زمینهجهان اسالم به

توسعه علمی کشور و  باهدفبر اساس نقشه جامع علمی کشور  جمهوري اسالمی ایران
  ،یعلم هیئتتوانمندسازي اعضاء 

، گذاري سیاستهاي پژوهشی کشور جهت  ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان ـ 4
ریزي و نظارت کالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و شوراي عالی علوم، تحقیقات و  برنامه

  ،فناوري

عالی و پژوهشی در نخستین سال اجراي ـ تدوین و اجراي طرح نیازسنجی آموزش 5
توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی با توجه  منظور بهبرنامه 

  ،به نیازها و امکانات

عالی  ـ استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوري کشور تحت نظر شوراي 6
علوم، تحقیقات و فناوري با هماهنگی مرکز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی کشور در 

المللی و تعیین میزان دستیابی به اهداف اسناد باالدستی مبتنی  اي و بین طقهمقیاس ملی، من
بر نظام فراگیر و پویاي آمار ثبتی و ارائه گزارش ساالنه به کمیسیون آموزش و تحقیقات 

  ،مجلس شوراي اسالمی

انجام اقدامات قانونی الزم براي تکمیل و اجراي نقشه جامع علمی کشور در راستاي  ـ 7
  ،هاي کلی ابالغی برنامه پنجمسیاست) 11(بند 

هاي اصلی علم و فناوري شامل سهم درآمد حاصل ریزي براي تحقق شاخص ـ برنامه 8
هاي پیشرفته و میانی، سرانه تولید ناخالص  از صادرات محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوري

المللی،  ات علمی بینداخلی ناشی از علم و فناوري، تعداد گواهی ثبت اختراع، تعداد تولید
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هاي تحقیقات کشور و  هاي علم و فناوري به هزینهگذاري خارجی در فعالیت نسبت سرمایه
  ،بنیان هاي دانشتعداد شرکت

رتبه  به جایگاهریزي نماید که تا پایان برنامه حداقل  برنامه اي گونه بهدولت موظف است 
  .دوم در منطقه در این زمینه برسد

هاي توسعه و انتشار فناوري و حمایت از شرکت منظور بهمجاز است دولت  ـ 17 ماده
  :بنیان اقدامات زیر را انجام دهد دانش

ها و مؤسسات مشترك با دانشگاه تقاضامحورهاي الف ـ حمایت مالی از پژوهش
هاي علمیه در موارد ناظر به حل مشکالت موجود  آموزش عالی، پژوهشی و فناوري و حوزه

هاي آن را کارفرماي غیردولتی  از هزینه%) 50( درصد پنجاهحداقل  که اینکشور مشروط به 
  .و تعهد کرده باشد تأمین

 هاي کوچک و متوسطگیري و توسعه شرکت ب ـ حمایت مالی و تسهیل شکل
ویژه تولید محصوالت مبتنی سازي دانش و فناوري به خصوصی و تعاونی که در زمینه تجاري

کنند و نیز حمایت از  هاي پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت می بر فناوري
  ،هاي علم و فناوري از طریق بخش غیردولتیاندازي مراکز رشد و پارك راه

هاي خارجی قراردادهاي راستاي تشویق طرف هاي قانونی الزم درج ـ حمایت
هاي تحقیق و گذاري خارجی براي انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیت   المللی و سرمایه بین

  ،هاي داخلیتوسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکت

ده از استفا منظور بهد ـ حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوري 
  ،هاي صنعت، کشاورزي و خدماتیی به نیاز بخشگوهاي علمی در جهت پاسخظرفیت
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وري و  بهره ارتقاءهاي دانشجویی در راستاي  ها و رساله نامه هـ ـ حمایت مالی از پایان
  ،حل مشکالت کشور

و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی  تأمینو ـ 
  ،از تولیدکنندگان براي خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات

امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی،  اند مکلفهاي اجرائی دستگاه ـ 1 تبصره
بنیان  هاي دانشرکتها را با نرخ ترجیحی در اختیار مؤسسات و شها و کارگاهآزمایشگاه

قرار  وزیران هیئتمصوبه  چارچوبمورد تأیید شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري در 
  .دهند

شود  هاي اجرائی اجازه داده میدر راستاي توسعه و انتشار فناوري به دستگاه ـ 2 تبصره
مؤسسات  ها وقرارداد با دانشگاه چارچوبمالکیت فکري، دانش فنی و تجهیزاتی را که در 

واگذار  یادشدهها و مؤسسات به دانشگاه شده است حاصلپژوهشی و فناوري دولتی ایجاد و 
  .نمایند

و امالك کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهی  اسناد ثبتسازمان  ـ 3 تبصره
  .صالح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید ممیزي علمی اختراعات از سوي مراجع ذي

همان دانشگاه نسبت به  يامنا هیئتتوانند با موافقت  می علمی هیئت اعضاء ـ 4 تبصره
بنیان اقدام و یا در این  خصوصی دانش%) 100(هاي صددرصد تشکیل مؤسسات و شرکت

ها براي انعقاد قرارداد این مؤسسات و شرکت. ها مشارکت نمایندمؤسسات و شرکت
اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در  هايپژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاه
  .معامالت دولتی و تغییرات بعدي آن نیستند
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هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و گسترش حمایت منظور بهدولت  ـ 18 ماده
  :نوآوران علمی و فناوري اقدامات زیر را انجام دهد

  ،سازي منزلت اجتماعی از طریق فرهنگ ارتقاءالف ـ 

هاي  در دوره موردعالقههاي تحصیلی  تحصیلی و ورود به رشته ارتقاءب ـ تسهیل در 
  ،قبل و بعد از ورود به دانشگاه

هاي علوم،  هاي مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانهحمایت يج ـ اعطا
  ،تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد ملی نخبگان

  ،کشور موردنیازدار  هاي اولویت ها و رشته د ـ هدایت تحصیلی در زمینه

  ،اجتماعی و بیمه پایه سالمت فرد و خانواده وي تأمینهـ ـ برقراري بیمه 

  ،و ـ رفع دغدغه خطرپذیري مالی در انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه

  ،هاي آنانآورددستسازي  ز ـ حمایت از تجاري

  ،، خودباوري و تعلق ملیبصیرت افزاییاد معنوي، ح ـ تقویت ابع

المللی و با  ط ـ ایجاد و تقویت مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوري توانمند در تراز بین
کارگیري نخبگان و  هاي مختلف علوم و فنون بنیادي و راهبردي با به امکانات خاص در شاخه

  ،م به ثروت در طول برنامههاي نو و تبدیل عل دانشمندان در جهت خلق دانش، ایده

هاي شغلی مناسب براي نخبگان و استعدادهاي برتر متناسب با ي ـ ایجاد فرصت
هاي گذاري هاي کشور با حمایت از سرمایهو اولویت ها آنهاي  تخصص و توانمندي

  ،به بازار کار ارائه قابلخطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول 
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نخبگان  هاي علمی، براي افزایش سهم مشارکت انجمنك ـ ایجاد سازوکارهاي مناسب 
  ،ها و مدیریت کشورسازي و استعدادهاي برتر در تصمیم

هاي علمی، نخبگان و دانشمندان کشور ل ـ ایجاد سازوکار الزم براي مشارکت انجمن
گیري از  المللی و برتر جهان و بهره ها و مجامع علمی و پژوهشی بینها، کنفرانسدر همایش

هاي مطالعاتی هاي دانشمندان و نخبگان ایرانی در جهان و فراهم کردن فرصتوانمنديت
  ،مناسب در داخل و خارج کشور

در سطح ) patent(هاي ثبت جواز امتیاز علمی  و پرداخت بخشی از هزینه تأمینم ـ 
  ،انالمللی و ایجاد تمهیدات و تسهیالت الزم براي انتشار آثار مفید علمی آن  ملی و بین

  ـ 20 ماده
سازي براي تربیت نیروي انسانی متخصص و متعهد،  زمینه منظور بهالف ـ         
توسعه کمی  باهدفافزاري،  مدار، خالق و کارآفرین، منطبق با نیازهاي نهضت نرم دانش

  :و کیفی دولت مجاز است

هزینه سرانه تربیت نیروي انسانی متخصص مورد تقاضاي کشور بر اساس  ـ 1
را در  موردحمایتهاي خدمات پژوهشی، تحقیقاتی و فناوري  هاي آموزشی و هزینه هزینه

ریزي عملیاتی براي هر دانشگاه و مؤسسه آموزشی، تحقیقاتی و فناوري  بودجه چارچوب
  .کند تأمینساالنه  طور بهدولتی محاسبه و 

حمایت مالی و تسهیل شرایط براي افزایش تعداد مجالت پژوهشی و ترویجی  ـ 2
که تا پایان برنامه تعداد  اي گونه بههاي مختلف علمی با حفظ کیفیت  کشور در زمینه

در مجالت علمی داخلی نسبت به سال پایانی برنامه چهارم  شده چاپمجالت و مقاالت 
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هاي همچنین تمهیدات الزم براي دسترسی به بانک. را حداقل به دو برابر افزایش دهد
  .اطالعاتی علمی معتبر را فراهم نماید

از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و پنج دانشگاه  ـ 3
برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که داراي عملکرد برجسته در 

و فناوري هستند حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه راستاي گسترش مرزهاي دانش 
  .نماید

  .هاي علمی، حمایت مالی به عمل آورد از انجمن ـ 4

هایی که ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانب ـ دانشگاه
هاي علوم، تحقیقات و فناوري و  داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالی وزارتخانه

باشند بدون الزام به  ربط می ت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذيبهداش
قانون محاسبات  ویژه بههاي دولتی رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه

عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و 
هاي مالی، معامالتی و  نامه مصوبات و آئین چارچوبو فقط در  ها آنالحاقات بعدي 

علوم،  يکه حسب مورد به تأیید وزرا امنا هیئتـ استخدامی ـ تشکیالتی مصوب يادار
ها به تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان

هاي  تخانهستادي وزار علمی هیئت اعضاء. نمایند رسد، عمل می جمهور می تأیید رئیس
علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند 

گردد و  هاي قبلی نیز می نامه حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آئین. هستند
  .مادام که اصالح نگردیده به قوت خود باقی هستند یادشدهمصوبات 
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اداري، معامالتی، استخدامی و  ـات مالیهرگونه اصالح ساختار و مقرر ـ 1 تبصره
-ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانتشکیالتی دانشگاه

  .هاي تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است

از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات  یافته اختصاصاعتبارات  ـ 2 تبصره
بودجه  بر اساسکمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و 

  .ایشان قابل هزینه است مسئولیتو با  امنا هیئتتفصیلی مصوب 

ج ـ معادل درآمدهایی که مؤسسات و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوري و 
نمایند از  از محل تبرعات، هدایا و عواید موقوفات جذب می هرسالها در فرهنگستان

و محاسبه  تأمیناي  هاي سرمایهاعتبارات تملک دارائی عنوان بهمحل درآمد عمومی نیز 
  .گردد می

ها در امور آموزش، هاي اصلی دانشگاهمأموریت کاراییافزایش  منظور بهد ـ 
از امور خدمات رفاهی %) 20(ست درصد حداقل بی هرسالپژوهش و فناوري در 

  .ها جدا و به بخش غیردولتی واگذار گرددساختاري از بدنه دانشگاه ازنظردانشجویان 

گري، جلوگیري از انجام امور  کاهش تصدي منظور بههـ ـ دولت مکلف است 
رویه در  موازي و تقویت نقش حاکمیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، وحدت

کمیت و کیفیت ارائه خدمات دانشجویی نسبت به  ارتقاءریزي،  و برنامه ريگذا سیاست
-گیري از مجموعه امکانات و توانمندي ایجاد مدیریت واحد ساماندهی امور مربوط، بهره

هاي امور ورزشی هاي حقوقی، پرسنلی و اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان، فعالیت
و معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري،  بدنی تربیتدانشجویان، اداره 

  .طی سال اول برنامه اقدام کند
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اي از محل بودجه عمومی دولت  هاي سرمایهاي و تملک دارائی و ـ اعتبارات هزینه
اساس ردیف  ها برها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانبه دانشگاه

  .یابد لب اعتبارات ملی اختصاص میدر قا ها آنمستقل در بودجه سنواتی 

هاي دولتی،  حمایت از دانشجویان دانشگاه منظور بهشود  ز ـ به دولت اجازه داده می
اي وابسته به  هاي فنی و حرفه آزاد اسالمی، علمی ـ کاربردي و پیام نور و آموزشکده

ز ، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که داراي مجوز از یکی اوپرورش آموزشوزارت 
باشند  هاي علوم، تحقیقات و فناوري یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می وزارتخانه

الحسنه در اختیار صندوق رفاه  قرض بلندمدتوام  صورت بهتسهیالت اعتباري 
  .ربط قرار دهد دانشجویان و یا سایر نهادهاي ذي

مازاد بر ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت ح ـ دانشگاه
کنند، بر اساس قیمت  هاي جدیدي که ایجاد میسهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت

در مقاطع مختلف دانشجو  امنا هیئتشده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید  تمام
 حساب بهبپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل 

  .ر کننددرآمدهاي اختصاصی منظو

شود بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از طریق  ها اجازه داده میط ـ به دانشگاه
 منظور بهدر موارد خاص . پذیرش دانشجوي خارجی با دریافت شهریه تکمیل کنند

بدون  امنا هیئتهاي اسالمی و انقالبی پذیرش دانشجوي خارجی با تصویب ترویج ارزش
  .است دریافت شهریه یا با تخفیف، مجاز

هاي علوم، تحقیقات و  هاي کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانهي ـ دانشگاه
هاي  فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شوراي گسترش وزارتخانه
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توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و  مربوط، می
خودگردان و با دریافت شهریه  صورت بهکشور  مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج

  .از داوطلبان اقدام کنند

و باالتر و فرزندان آنان، %) 25(درصد  وپنج بیستك ـ شهریه دانشجویان جانباز 
فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام 

  .شود تأمینو سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت ) ره(خمینی 

هاي مذکور در داخل کشور خارج از پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه ـ 1 تبصره
ضوابط پذیرش دانشجو براي دوره کارشناسی توسط . آزمون سراسري انجام خواهد شد

و  16/8/1386ها مصوب قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه) 4(کارگروه موضوع ماده 
ها و حسب مورد با تأیید یکی از هاي تحصیالت تکمیلی با پیشنهاد دانشگاه براي دوره
وري یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین هاي علوم، تحقیقات و فنا وزارتخانه

  .شود می

میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح  ـ 2 تبصره
دانشگاه تعیین و  امنا هیئت، توسط شده ارائهو رفاهی  آموزشی کمکخدمات آموزشی، 

  .شود اعالم می

هاي  هاي معتبر خارجی طبق ضوابط وزارتخانههاي مشترك با دانشگاه اجراي دوره
شعب بالمانع  گونه اینعلوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 

  .است
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دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست داوطلب  ـ 3 تبصره
شجویان و دان علمی هیئت اعضاءو اجازه اقامت براي ) ویزا(روادید  ينسبت به اعطا

  .خارجی این شعب دانشگاهی و جامعه المصطفی العالمیه اقدام کند

دانشجویان ایرانی این شعب دانشگاهی، همانند سایر دانشجویان از  ـ 4 تبصره
  .معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود

این ماده در مقاطع ) ي(و ) ح(ـ نحوه پذیرش دانشجو موضوع بندهاي  5 تبصره
ها و مؤسسات یادشده و حسب مورد با تأیید دانشگاه امنا هیئتمختلف به پیشنهاد 

ها مصوب ربط و با رعایت قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه هاي ذي وزارتخانه
هاي تر با استفاده از ظرفیتدر مقاطع کارشناسی ارشد و باال. خواهد بود 16/8/1386

با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان  یادشدهجدید از طریق امتحانات ورودي مؤسسات 
  .با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود

این ماده با ) ي(و ) ح(ـ مدرك تحصیلی دانشجویان موضوع بندهاي  6 تبصره
  .ددگر درج نوع پذیرش و محل تحصیل صادر می

  فصل سوم ـ اجتماعی

ارتقاء شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با توسعه انسانی  منظور به ـ 24 ماده
هاي آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردي  باال و هماهنگی رشد شاخص

  .شود می اجرا وزیران هیئتپس از تصویب » ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی«

  هاي اجتماعی بیمه
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اجتماعی  تأمیندولت مجاز است نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع  ـ 27 ماده
  :با لحاظ حداقل سه الیه چندالیه

  ،هاي اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازيـ مساعدت

  ،هاي درمانی پایه هاي پایه و بیمه هاي اجتماعی پایه شامل مستمري ـ بیمه

  ،درمانهاي مکمل بازنشستگی و  ـ بیمه

ها در کشور  سویی و هماهنگی بین این الیهبا رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاري، هم
  .اقدام نماید

  .رسد می وزیران هیئتنامه اجرائی این ماده به تصویب  آئین

 تمصوبا و تتصمیما همچنین و هاللعمراستود ،ها بخشنامه ،تصویبنامهها کلیه ـ 29 دهما 
 که قضائی محاکم محکاا استثناء به مجریه هقو جعامر  و ئیاجرا تمقاما و ءمناا هايهیئت

 در باشد لتدو  و ئیاجرا هايهستگاد یا نشستگیزبا يهاوقصند ايبر مالی ربا متضمن
 و رکشو کل جهدبو نیناقو در و محاسبه قبالً آن از ناشی مالی ربا که ستا اجرا قابل تیرصو

 عمل رتصو ینا غیر در. باشد هشد رعتباا تأمین بطرذي وقصند یا هستگاد  ساالنه جهدبو یا
 یا هستگاد يسو از ختداپر لمشمو   و ستا رعتباا بر ئدزا تعهد حکم در رمذکو جعامر

 محکاا ايجرا به زمجا طمربو يهاوقصند و هاهستگاد. دبو هدانخو مربوطه هايوقصند
 محکاا ايجرا. نیستند ،ستا هنشد تأمین آن مالی ربا که مجریه هقو جعامر و ئیاجرا تمقاما 

 و لتدو به جهدبو يکسر تحمیل درهرحال ستا ممکن رمذکو  منابع ودحد در فقط یادشده
 هعهد به بند ینا ايجرا مسئولیت   .است پذیرش غیرقابل هاوقصند و ئیاجرا يهاهستگاد

   .ستا طمربو تمقاما و انمدیر و هاقوصند و هاهستگاد يسارؤ



٧۴ 
 

 

  سالمت
  ـ 32 ماده        

) 84(ماده ) الف(الف ـ فعالیت شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی که برابر بند 
قانـون برنامه چهارم توسعه با ادغام شـوراي غذا و تغذیه و شوراي عالی سـالمت تشکیل 

تشکیالت و شرح وظایف شوراي عالی . یابد شده است در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه می
شود و پس  درمان و آموزش پزشکی تهیه می  غذایی توسط وزارت بهداشت،سالمت و امنیت 

  .رسد می وزیران هیئتاز تأیید معاونت به تصویب 

اي با پیشنهاد  هاي بزرگ توسعهب ـ استانداردهاي ملی پیوست سالمت براي طرح
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت، تدوین و پس از تصویب شوراي 

هاي مصادیق طرح. گردد ابالغ می اجراالی سالمت و امنیت غذایی توسط معاونت براي ع
اي به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت  بزرگ توسعه
  .شود مشخص می

هاي اولیه سالمت، مبتنی بر مراقبت» خدمات جامع و همگانی سالمت«ج ـ سامانه 
بندي خدمات، خرید راهبردي خدمات،  ر نظام ارجاع، سطحمحوریت پزشک خانواده د

قانون مدیریت خدمات کشوري و با تأکید بر ) 13(گري با رعایت ماده  واگذاري امور تصدي
پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال اول 

با هماهنگی معاونت در شوراي  شود و برنامه اجرائی آن می بازطراحی اجرابرنامه و حین 
روستاها،  ویژه به یافته توسعه مندي مناطق کمتر عالی سالمت و امنیت غذایی با اولویت بهره

سامانه مصوب باید از سال دوم اجراي . رسد حاشیه شهرها و مناطق عشایري به تصویب می
  .برنامه عملیاتی گردد
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ست حداکثر تا پایان سال اول د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف ا
یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام  چارچوببرنامه نظام درمانی کشور را در 

هاي  اي امناء در بیمارستانههیئتهاي پزشکی، تشکیل  ارجاع، راهنماهاي درمانی، اورژانس
هاي ویژه و  کلینیکهاي مربوطه و  هاي علمی و تعرفههیئتی جغرافیایی وقت تمامآموزشی و 

  .ارائه نماید وزیران هیئتهاي تکمیلی تهیه و جهت تصویب به  بیمه

کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و  کلیه ارائه ـ 1 تبصره
. مشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند از خط اند موظفغیردولتی 

درمانی غیردولتی که تمایل به همکاري با سامانه جامع و  خدمات بهداشتی و کنندگان ارائه
ها و منابع  همگانی سالمت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی نبوده و از یارانه

  .شوند مند نمی عمومی کشور مرتبط با امور سالمت بهره

پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و  ـ 2 تبصره
باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و  عمومی غیردولتی می

سایر شاغلین حرف سالمت به پیشنهاد . هاي بخش خصوصی و خیریه نیستند بیمارستان
مشمول حکم این تبصره  وزیران هیئتتصویب  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و

جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در  منظور بهدولت . خواهند بود
  .نماید واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین می گونه این

باشند  می مستثناپزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم 
روط به اینکه تنها از یک محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مش

  .مزایا دریافت نمایند

 تأمینهاي بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و رفـاه و  کارکـنان سـتادي وزارتخانه
هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی دانشگاه رئیسه هیئتهاي وابسته، اجتماعی و سازمان 
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هاي بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش  ها و شبکهدرمانی کشور، رؤساي بیمارستان
ممنوع  ها آنغیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به 

و  ها آنهاي مذکور و معاونین مربوطه  وزارتخانه وزرااجراي این بند به عهده  مسئولیت. است
  .هاي مذکور استمسؤولین مالی دستگاه

و تخصیص و  تأمینایجاد، توسعه و تغییر واحدهاي بهداشتی ـ درمانی،  ـ 3 تبصره
توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی بر مبناي نیاز کشور در 

  .گیرد بندي خدمات سالمت صورت می سطح چارچوب

، توسعه و تخصیص عادالنه منابع تأمینحفظ یکپارچگی در  ایجاد و منظور به ـ 34 ماده
  :عمومی سالمت

هاي دانش سالمت، هاي خصوصی و تعاونی براي ایجاد شهركالف ـ دولت از بخش
نامه اجرائی این بند طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب  آئین. حمایت به عمل آورد

  .رسد وزیران می هیئت

هاي مستقیم مردم  تحقق شاخص عدالت در سالمت و کاهش سهم هزینه منظور بهب ـ 
هاي سالمت، ایجاد دسترسی عادالنه مردم به  هزینه%) 30( درصدسی به حداکثر معادل 

درمان، پوشش دارو، درمان  ناپذیر تحملهاي  هزینه تأمینخدمات بهداشتی درمانی، کمک به 
گردش امور واحدهاي بهداشتی درمانی به العالج، تقلیل وابستگی  بیماران خاص و صعب

و پایداري نیروي انسانی متخصص موردنیاز، ده  تأمیندرآمد اختصاصی و کمک به تربیت، 
ها عالوه بر  کردن یارانه خالص کل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند%) 10(درصد 

  .شود اعتبارات بخش سالمت افزوده می
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برآورد و در ردیف خاص در الیحه بودجه  سالهراست اعتبار مزبور را   دولت موظف
الذکر هزینه  ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور نماید تا براي موارد فوق

  .گردد

سازي کمیت و کیفیت نیروي انسانی گروه پزشکی با نیازهاي  متناسب منظور بهج ـ 
است نیازهاي نظام سالمت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف 

ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از آموزشی و ظرفیت ورودي کلیه دانشگاه
بندي خدمات  دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهاي پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح

  .و نقشه جامع علمی کشور استخراج و اعمال کند

ست در سال اول برنامه د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف ا
هاي سنی هاي غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب براي گروه فهرست مواد و فرآورده

  .مختلف را اعالم کند

ـ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است زمینه الزم براي توسعه  ه
  .نمایدهاي طبیعی و گیاهی را فراهم  طب سنتی و استفاده از داروها و فرآورده

و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاري وزارت جهاد 
کشاورزي مقدار مصرف مجاز سموم و کودهاي شیمیایی براي تولید محصوالت باغی و 

غیرمجاز از سموم و کودهاي  صورت بهکشاورزي را مشخص نماید و عرضه محصوالتی که 
  .مایداند را ممنوع ن شیمیایی استفاده کرده

سازي در زمینه  رسانی و فرهنگ وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضمن اطالع
کاهش استفاده از سموم و کودهاي شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصوالتی که از 

  .سالمت الزم برخوردارند فراهم آورد
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حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطالعات حوزه سالمت  منظور به ـ 35 ماده
  :شود ات زیر انجام میاقدام

الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی 
هاي اطالعاتی  سالمت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان و سامانه

م با حفظ حری احوال ثبتمراکز سالمت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان 
ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع  خصوصی و محرمانه بودن داده

کلیه مراکز سالمت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاري در این زمینه  .اقدام نماید
  .باشند می

و  خدمات درمانیها و مراکز اجتماعی با همکاري سازمان تأمینب ـ وزارت رفاه و 
یکپارچه و مبتنی  صورت بهاي حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بیمه سالمت را  بیمه

ساماندهی » پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان«بر فناوري اطالعات در تعامل با سامانه 
ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاري در این زمینه  کلیه واحدهاي ذي .نماید می
  .باشند می

  ـ 36 ماده

مستمر و حداقل دو سال  طور به یافته کمتر توسعهالف ـ به پزشکانی که در مناطق 
نمایند به پیشنهاد وزارت  وظیفه انجام» خدمات جامع و هماهنگی سالمت«متوالی در سامانه 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت تسهیالت ویژه عالوه بر موارد موجود 
  .شود پرداخت می یادشدهر مناطق قانونی در مدت خدمت د

ریزي و نظارت بخش سالمت در وزارت بهداشت، درمان و  ، برنامهگذاري سیاستب ـ 
  .گردد آموزش پزشکی متمرکز می
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ها و عوامل خطرساز سالمتی که بیشترین براي پیشگیري و مقابله با بیماري ـ 37 ماده
  :شود انجام میهزینه اقتصادي و اجتماعی را دارند اقدامات زیر 

رسان به سالمت و داروهاي با احتمال  الف ـ فهرست اقدامات و کاالهاي آسیب
توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض براي این  سوءمصرف

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  مسئولیتتوسط کارگروهی با  هرسالکاالها در ابتداي 
اجتماعی  تأمیناي امور اقتصادي و دارائی، بازرگانی، رفاه و ه پزشکی و با عضویت وزارتخانه

  .شود و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابالغ می

ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات الزم براي درمان 
حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهاي بهداشتی و  مصدومانفوري و بدون قید و شرط 

نی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروري درما
بخشی از منابع الزم جهت ارائه خدمات تشخیصی و  تأمینبراي . بعدي را به عمل آورد

از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد %) 10(فوق معادل ده درصد  مصدوماندرمانی به 
درآمدهاي  حساب بهمستقیم طی قبض جداگانه  طور به و اخذاي بیمه تجاري هاز شرکت

داري کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز  اختصاصی نزد خـزانه
توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت، بر اساس عملکرد . گردد مـی

. گیرد صـورت می بار یکهاي مصوب هـر سه ماه  الذکر بر مبناي تعرفه واحـدهاي فوق
وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر 

  .به بیمه مرکزي و معاونت گزارش نماید بار یکشش ماه 

سالمت که مصادیق آن ساالنه توسط کارگروه  تهدیدکنندهج ـ تبلیغ خدمات و کاالهاي 
  .ها ممنوع است شود از سوي کلیه رسانه این ماده تعیین و اعالم می) لفا(موضوع بند 
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این ماده مستوجب جزاي نقدي از ده میلیون ) ج(تبصره ـ عدم رعایت مفاد بند 
صالح قضائی  ریال با حکم مراجع ذي) 1,000,000,000(ریال تا یک میلیارد ) 10,000,000(

به جریمه قبلی اضافه %) 20(قل بیست درصد در صورت تکرار براي هر بار حدا. خواهد بود
  .شود می

  بیمه سالمت      

هاي سالمت، دستیابی به پوشش فراگیر و  توسعه کمی و کیفی بیمه منظور به ـ 38 ماده
از %) 30( درصدي سیهاي سالمت به  عادالنه خدمات سالمت و کاهش سهم مردم از هزینه

ها،  مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفهها، طرق مختلف مانند اصالح ساختار صندوق
ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه استفاده از منابع داخلی صندوق

  :شود سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می

الزم براي بیمه همگانی و اجباري پایه سالمت  سازوکارهايـ دولت مکلف است  الف
هاي  هاي الزم را در قالب بودجه برنامه تعیین و ابالغ نموده و زمینهرا تا پایان سال اول 

  .سنواتی براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نماید

هاي موضوع هاي درمانی کلیه صندوق هاي بیمهشود بخش ب ـ به دولت اجازه داده می
ومی کشور را در قانون محاسبات عم) 5(قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده ) 5(ماده 

نامیده » سازمان بیمه سالمت ایران«تشکیالت جدید . سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید
  .شود کلیه امور مربوط به بیمه سالمت در این سازمان متمرکز می. شود می

 وزیران هیئتاساسنامه سازمان بیمه سالمت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب 
  .رسد می
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هاي خدمات درمانی نیروهاي مسلح و شمول مفاد این بند به صندوق ـ 1 تبصره
  .وزارت اطالعات با اذن مقام معظم رهبري است

اجتماعی که درمان مستقیم را بر  تأمینها و مراکز ملکی صندوق بیمارستان ـ 2 تبصره
سازمان و مطابق مقررات به  مانده باقیبا حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور  دارند عهده

  .بیمه سالمت ایران فروش خدمت خواهند نمود

با تغییر نام شوراي عالی بیمه خدمات درمانی به شوراي عالی بیمه سالمت  ـ 3 تبصره
هاي این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد مسئولیتکشور، ترکیب اعضاء، وظایف، اختیارات و 

  .رسد سالمی میبه تصویب مجلس شوراي ا وزیران هیئتمعاونت با تأیید 

ها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباري، دارائی ـ 4 تبصره
 تأمینصندوق  استثناي بههاي درمان  امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه

اعتبارات مربوط . گردد اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سالمت ایران منتقل می
بخشی از تعرفه  عنوان بهبه حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه 

  .گردد بینی می استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش

شده براي آن دسته از  ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین 5 تبصره
درمانی که در بسته بیمه پایه سالمت اعالم خواهد شد توسط  خدمات تشخیصی، بهداشتی و

هاي تجاري و سازمان بیمه سالمت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر  شرکت بیمه
  .عنوان ممنوع است

منظور از بیمه تکمیلی . شده است  پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بیمه
  .مه پایه سالمت نیستفهرست خدماتی است که در تعهد بی
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شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده  ج ـ به دولت اجازه داده می
یکسان تعریف و تا پایان  صورت بهخدمات بیمه پایه سالمت را براي عموم افراد کشور 

  .نماید اجرا تدریج بهبرنامه 

رپرست خانوار د ـ حق بیمه پایه سالمت خانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد س
  :خواهد بود

ان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهاي حمایتی و روستاییخانوارهاي  ـ 1
حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار در %) 5(مؤسسات خیریه معادل پنج درصد 

حداقل حقوق و دستمزد مشموالن %) 6(هاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد سال
حق بیمه اقشار نیازمند از %) 100(هاي چهارم و پنجم برنامه صددرصد در سالقانون کار 

  .شود می تأمینبودجه عمومی دولت 

%) 5(خانوارهاي کارکنان کشوري و لشکري شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد  ـ 2
حقوق و %) 6(هاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد حقوق و مزایاي مستمر در سال

حداکثر آن از دو برابر حق  که اینهاي چهارم و پنجم برنامه مشروط بر ستمر در سالمزایاي م
بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه . این بند تجاوز نکند) 1(بیمه مشمولین جزء 

  .خواهد شد تأمینعمومی دولت 

  ،اجتماعی تأمیناجتماعی مطابق قانون  تأمینمشمولین  ـ 3

هاي درآمدي به پیشنهاد شوراي عالی سایر اقشار متناسب با گروه سهم خانوارهاي ـ 4
  ،وزیران هیئتبیمه سالمت و تصویب 
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حق بیمه پایه سالمت سهم کارمندان،  اند مکلفهاي اجرائی تبصره ـ دستگاه
 حساب بهبازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه 

  .ن واریز نمایندسازمان بیمه سالمت ایرا

ه قبل از شروع سال جدید نسبت به هرسالـ شوراي عالی بیمه سالمت مکلف است   هـ
خدمات  دهندگان ارائهبازنگري ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سالمت براي کلیه 

بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل 
تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهاي مناسب بهداشتی، درمانی و 

و ) 8(و مواد ) 1(ماده ) 8(مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند 
یمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت جهت قانون ب) 9(

  .وزیران ارائه نماید هیئتتصویب به 

و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار مالی 
خدمات سالمت را بر اساس استانداردهاي  دهنده ارائهجدید، نظارت بر مؤسسات 

به نسبتی که نظارت به . ؤسسات در بخش غیردولتی واگذار نمایدمصوب، به م اعتباربخشی
شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد  مؤسسات مذکور واگذار می

شده با معاونت به   مبادله نامه موافقتمذکور در قالب  آزادشدهبخشی از منابع مالی . شود  می
  .دستگاه قابل پرداخت است

بندي خدمات  سالمت ایران مکلف است با رعایت نظام ارجاع و سطحز ـ سازمان بیمه 
هاي دولتی هاي مصوب نسبت به خرید راهبردي خدمات سالمت از بخشبر اساس سیاست

نامه اجرائی این بند مشتمل بر اصالح نظام پرداخت و فهرست  آئین. و غیردولتی اقدام نماید
 تأمینهاي رفاه و  ل توسط وزارتخانهخدمات مورد تعهد بیمه پایه سالمت ظرف یک سا

وزیران  هیئتاجتـماعی و بـهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و به تصـویب 
  .رسد می
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هاي سالمت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و شاخص ارتقاء منظور بهح ـ 
و  گذار سیاست عنوان بهآموزش پزشکی  هاي دولت، وزارت بهداشت، درمان وکاهش تصدي

تواند با همکاري بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران  ناظر عالی سالمت در کشور می
حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بیمه اجباري تضمین کیفیت تولید و عرضه 

اي که پس از  نامه مواد غذایی در اماکن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت و بر اساس آئین
رسد تدوین و تا پایان برنامه در شهرهاي باالي  وزیران می هیئتید معاونت به تصویب تأی

  .نماید اجرایکصدهزار نفر جمعیت 

  .نماید اي مواد غذایی حمایت می هاي زنجیرهدر این راستا دولت از توسعه فروشگاه

  فصل چهارم ـ نظام اداري و مدیریت

  فناوري اطالعات

بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوري اطالعات، سواد  منظور به ـ 46 ماده
هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام  وري در حوزه اطالعاتی و افزایش بهره

  :شود می

الف ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه 
ایدار با پهناي باند مناسب با رعایت موازین شبکه ملی اطالعات و مراکز داده داخلی امن و پ

هاي عمومی شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش
غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را 

ی و واحدهاي تابعه و هاي اجرائی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاهصورت به
بتوانند به شبکه  وکارها کسبخانوارها و کلیه %) 60(وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد 

الملل و شاخص آمادگی  میزان پهناي باند اینترنت بین. ملی اطالعات و اینترنت متصل شوند
طراحی شود که سرانه پهناي  اي گونه بهالکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید 
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هاي ارتباطات و فناوري اطالعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار باند و سایر شاخص
  .گیرد

عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوري  هاي بخشحمایت از 
سهم این ساماندهی شود که  اي گونه بهافزار و امنیت باید  بخش نرم ویژه بهاطالعات کشور 

  .برسد%) 2(صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد 

نامه اجرائی این بند مشتمل بر حمایت از صنعت فناوري اطالعات توسط  آئین
هاي ارتباطات و فناوري اطالعات، صنایع و معادن و بازرگانی و معاونت ظرف  وزارتخانه

  .رسد می وزیران هیئتشش ماه اول برنامه تهیه و به تصویب 

ضمن اتصال به شبکه ملی اطالعات و توسعه و  اند مکلفهاي اجرائی ب ـ کلیه دستگاه
هاي اطالعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون تکمیل پایگاه

و  مدیریت خدمات کشوري اطالعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی
نامه اجرائی که در  روزرسانی نمایند و بر اساس آئین استانداردهاي الزم نگهداري و به

اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و وزارت اطالعات و  ماهه شش
گذاري  وزیران خواهد رسید نسبت به تبادل و به اشتراك هیئتمعاونت، تهیه و به تصویب 

هاي اطالعاتی و کاهش تولید و نگهداري اطالعات  ایجاد سامانه ظورمن بهرایگان اطالعات 
و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداري اطالعات اقدام  تأمینتکراري در این شبکه با 

  .نمایند

  :اند مکلفهاي اجرائی کلیه دستگاه ج ـ

تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعالمات بین  ـ 1
با استفاده از شبکه ملی اطالعات و رعایت امنیت اقدام  ها آندستگاهی و واحدهاي تابعه 

  .نمایند
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الکترونیکی از طریق شبکه ملی  صورت بهخود را  ارائه قابلتا پایان برنامه، خدمات  ـ 2
در خارج از محیط اداري خود و  ارائه قابلعرضه نمایند و نیز کلیه خدمات اطالعات 

هاي را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش سپاري برونیا  واگذاري قابل
سایر دفاتر دایر . شود، واگذار کنند غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می

کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت  ه این نوع خدمات را ارائه میهاي مذکور کفعلی دستگاه
  .تغییر یابند

محدوده فعالیت و نهادهاي مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و 
  .کند را قانون مشخص می ها آنو متصدیان  دهنده تشکیلخصوصیات اشخاص 

دولت الکترونیک را دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع  ـ 3
تهیه نماید که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه  اي گونه به

  .الکترونیکی انجام پذیرد

  نظام اداري

  ـ 50 ماده

مرجع تصویب افزایش ساالنه ضریب حقوق کارکنان  عنوان به وزیران هیئتالف ـ 
درج تفاوت تطبیق  که نحوي به(مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوري 

و تصویب افزایش جداول و امتیازات و ) موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد
العاده ایثارگري در  تسري فوق ازجملههاي موضوع فصل دهم قانون مذکور  العاده میزان فوق

فقط  ماهه ششو تعیین عیدي و پاداش %) 50( درصد پنجاهمورد فرزندان شهدا حداکثر تا 
اند و تعیین موارد و  براي کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده

قانون مدیریت خدمات ) 125(هاي رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده سقف کمک
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، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه وزیران هیئتمصوبات . گردد کشوري، تعیین می
  .هاي سنواتی است قف اعتبارات مصوب مندرج در بودجهمدیریت در س

ب ـ استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع براي افزایش حقوق و مزایاي 
کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی قوه مجریه با جداول 

  .خواهد بود مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شوراي توسعه مدیریت

رفع نابرابري و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و  منظور بهج ـ 
ضریب مصوب دولت  بر اساسقانون مدیریت خدمات کشوري ) 110(و ) 109(جداول مواد 

  .مجاز است وزیران هیئتبراي بازنشستگان با تصویب 

ن رسمی و پیمانی و افراد طرف د ـ دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاري کارکنا
هاي اجرائی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائی و دارنده ردیف قرارداد با دستگاه

  .نماید اجراشدگان از سال دوم برنامه  و منابع حاصل از مشارکت بیمه

یا ساعتی براي اجراي ) مشخص(افراد در قالب قرارداد کار معین  کارگیري بههـ ـ 
هاي سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوري مجاز وظایف پست

  .تمدید قراردادهاي قبلی بالمانع است. است

هاي اجرائی در سطح یک شهرستان و ـ انتقال کارکنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاه
ها باید با ربط، انتقال به سایر شهرستان هاي ذيمستخدم با توافق دستگاه بدون موافقت

  .موافقت مستخدم صورت گیرد

قانون مدیریت خدمات کشوري در ) 78(ز ـ تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 
  .شود قانون مذکور لحاظ نمی) 68(ماده ) 9(هاي موضوع بند  العاده محاسبه فوق



٨٨ 
 

 

از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري ح ـ هرگونه پرداخت خارج 
هاي مشمول  ها و بیمههاي دولتی و بانکالعاده خاص شرکت ممنوع است مگر در مورد فوق

قانون مدیریت خدمات کشوري که طبق دستورالعمل ) 5(و قسمت اخیر ماده ) 4(ماده 
جمهور  سانی رئیسان سرمایهمصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و 

  .شود و باالترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می

هاي اجرائی کارگیري نیروي انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاه ـ هرگونه به 51 ماده
  .مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري ممنوع است

تعداد مجوزهاي استخدامی براي هرسال در سقف اعتبارات مصوب در  ـ 1 تبصره
قانون مدیریت خدمات کشوري به پیشنهاد ) 24(ماده ) ب(دجه با رعایت مفاد بند قانون بو

جمهور و معاونت به تصویب شوراي  مشترك معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس
جمهور، رئیس  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس. رسد توسعه مدیریت می

شوراهاي موضوع قانون مدیریت خدمات کشوري  عضو عنوان بهشوراي مذکور و معاونت 
  .گردند تعیین می

قانون مدیریت خدمات کشوري، مشاغل حاکمیتی، ) 24(ماده ) ج(بند  ـ 2 تبصره
 بندقانون برنامه پنجم که مشمول حکم ) 16(ماده ) ج(و همچنین بند  یافته کمتر توسعهمناطق 

استخدامی معلمین  ن تکلیفتعییاین قانون است و اجراي قانون ) 20( ماده) ب(
مصوب  وپرورش آموزشالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزي در وزارت  حق
  .است مستثناهاي بعدي آن از مفاد این ماده  و اصالحیه 15/7/1388

هاي مستقیم قانون مالیات) 85(و ) 84(ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد  52 ماده
قانون مذکور ) 85(همچنین در ماده . شود در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتی تعیین می

عبارت » 12/6/1370مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب «عبارت  جاي به
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و قسمت اخیر ) 2(و ) 1(هاي دولتی موضوع مواد ها و مؤسسات و سایر دستگاه وزارتخانه«
) 5(هاي اجرائی موضوع ماده مدیریت خدمات کشوري و نیز سایر دستگاهقانون ) 5(ماده 

قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجراي ) 5(قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده 
 اعضاءفصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري و اصالحات و الحاقات بعدي آن، قضات، 

  .شود جایگزین می» تحقیقاتیو مؤسسات آموزشی عالی و  ها دانشگاه علمی هیئت

رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت  صورت بهـ جذب نیروي انسانی  57 ماده
سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامی به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت 

  .جمهور موکول به آزمون عمومی است توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس

مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود  شهدان و فرزندان ایثارگرا ـ 1 تبصره
  .باشند می

تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف  ـ 2 تبصره
اعتبارات و مجوزهاي استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و 

  .جمهور مجاز است سرمایه انسانی رئیس

شوند و نیز در  که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می هایی ستگاهددر  ـ 3 تبصره
دستگاه، مندرج در  هاي معاونت، رعایت سقف تعداد وزیران هیئتموارد خاص با تصویب 

  .قانون مدیریت خدمات کشوري ضروري نیست

و تولید محصول اعم از کاال یا  کاراییالزحمه تشویقی مدیریت براي  ـ حق 58 ماده
 بر اساسنامه مربوط در واحدهایی که  شده در تفاهم بینی خدمات یا فعالیت بیش از ارقام پیش

نامه به مدیران مربوط واگذار  شده و کنترل محصول و نتیجه در قالب تفاهم قیمت تمام
سال گذشته بدون  واحد مربوط ظرف ده کاراییشود، بر مبناي تحلیل منابع و مصارف و  می

  .گردد هاي مقرر در قوانین و مقررات استخدامی پرداخت میرعایت محدودیت
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قانون مدیریت خدمات کشوري تنها ) 5(اجرائی ماده  هاي دستگاهاجراي این حکم در 
  .متبادله با معاونت مجاز است نامه موافقتدر قالب 

باشند  اجتماعی می تأمینکه مشمول قانون  ها دستگاهـ آن دسته از کارکنان  59 ماده
شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصالحات آن  ازجمله ازهرجهت

  .شوند می

العاده  از فوق) 1/1/1388(کسانی که تا قبل از اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري 
  شده، در پاداش پایان لغ کسر، متناسب با مبشده استآنان کسور بازنشستگی کسر  کار اضافه

طرح  ها آنکه در  هایی دستگاهدر . گردد خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می
شده  اجراقانون مدیریت خدمات کشوري ) 124(بندي مشاغل کارگري در اجراي ماده  طبقه
  .نمایند ، کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایاي قانون کار استفاده میاست

مجوز  اخذـ در کلیه مواردي که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به  62 ماده
اجرائی  هاي دستگاهاعم از گواهی، پروانه، جواز، استعالم یا موافقت و موارد مشابه آن از 

قانون محاسبات عمومی است، ) 5(قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده ) 5(موضوع ماده 
اکثر مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون، نوع مجوز و حد اند موظفهاي مذکور دستگاه

مجوز و همچنین شیوه صدور،  اخذفعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به 
تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروهی متشکل از معاونت، معاونت 

امور  وزراجمهور،  عاونت حقوقی رئیسجمهور، م انسانی رئیس  توسعه مدیریت و سرمایه
اقتصادي و دارائی، کار و امور اجتماعی و دادگستري و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از 

ناظر اعالم  عنوان بهقانون اساسی و اقتصادي ) 90(، اصل نودم وبودجه برنامههاي کمیسیون
، الزام اشخاص شده تعییندر صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت . نمایند

مجوز ممنوع است و باالترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز  اخذحقیقی و حقوقی به 
  .باشند حسن اجراي این حکم می مسئولاز طرف وي 
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کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت 
هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش  ها آنقانونی 
و اصالح یا جایگزینی شیوه تنظیم  غیرضروريهاي مختلف و حذف مجوزهاي دستگاه

شیوه  جاي بهاي براي احراز مراعات آن مقررات  مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه
و تسهیل مجوز، نسبت به ابالغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگري  اخذموکول بودن فعالیت به 

 چارچوبها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهاي غیرضروري در و اصالح و جایگزینی روش
این دستورالعمل . جمهور اقدام نماید ضوابط قانونی براي هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس

این ماده محسوب  موجب به شده اصالحهاي اجرائی لغو یا ها و روشجایگزین دستورالعمل
  .است االجرا الزمهاي اجرائی مذکور شود و براي همه دستگاه می

تغییر یا اصالح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب 
  .مجلس شوراي اسالمی است

کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع  ـ 1 تبصره
بندي مربوط را در یک پایگاه  و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان مجوزها، مرجع

کلیه اطالعات . سازد به اطالع عموم برساند اطالعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می
اعمال مقررات . شود منتشر می هرسالموضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز 

ئه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره در کتاب مربوط به انجام فعالیت یا ارا
به  دیده زیانرسانی مذکور ممنوع و مرتکب عالوه بر جبران خسارت  سال و پایگاه اطالع

  .شود مجازات مقرر در این ماده محکوم می

- هاي دستگاهمفاد این حکم عالوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیت ـ 2 تبصره

، احوال ثبت، )ها شرکتثبت (و امالك  اسناد ثبتهاي سازمان ازجملهیادشده هاي اجرائی 
، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهرداري زیست محیطاجتماعی، حفاظت  تأمین

هاي  ، نیروي انتظامی، گمرك، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانهشهرها کالنتهران و 
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، علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و وپرورش آموزش
خدمات، وجوهی از اشخاص حقیقی و  ازايقوانین در  بر اساسمعادن و نیز مواردي که 

  .شود، نیز خواهد بود می اخذحقوقی 

اجراي مفاد این تبصره در نهادهاي وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه 
  .است

مقررات و مواردي که مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام  در خصوص
هایی که مستقیماً زیر نظر ایشان است دستگاه در خصوصمعظم رهبري است و همچنین 

  .له است اجراي این حکم منوط به اذن معظم

 به لتدو يتصد ظایفو ريکشو تخدما مدیریت نقانو ايجرا در که ارديمو در ـ 64 دهما
 لتدو حاکمیتی مسئولیت فعرا ظایفو اريگذوا ،شود می  ارگذوا نیوتعا یا خصوصی بخش

 و خصوصی هايبخش   و لتدو بطهرا تنظیم اردمو گونه این در. نیست انندوشهر مقابل در
 ستا اي نامه آیین بر اساس نداهشد لتدو واگذارشده يهايتصد ظیفهو دارهعهد که نیوتعا
   .رسد می وزیران هیئت   تصویب به که

 مدیریت نقانو عایتر ضمن ،موردنظر نتیجه لحصو معد رتصو در ستا مکلف لتدو 
 به را هشددیا ظایفو دهما ینا عموضو نامه آئین بر اساس  مربوطه راتمقر و ريکشو تخدما
 دممر به رسانی خدمت   که اي گونه به نماید ارگذوا نیوتعا یا خصوصی بخش نمتقاضیا سایر

 هشد متحمل نیوتعا و خصوصی بخش که هایی هزینه رتصو ینا در. یابد اومتد عنقطاا ونبد
 قابل تیاسنو جهدبو قالب در وارده راتخسا بحتساا با دقتصاا رايشو تصویب   با ستا

   .ستا تأمین

 هاي هزینه محاسبه ايبر تواند می نیناقو عایتر با )نتومعا( دقتصاا رايشو بیرخانهد  
 جدوا نخبرگا یا يگسترداد سمیر نشناسارکا   از طرفین به وارده راتخسا و قبول قابل
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 تمصوبا غبالا  به مملز نتومعا. نماید دهستفاا مربوطه ئیاجرا هايهستگاد در شاغل صالحیت
   .ستا دقتصاا رايشو ايالجرازمال

 لمشمو )44( رمچها و چهل صلا کلی يهاستسیا ايجرا هنحو نقانو عموضو يهااريگذوا
   .نیست دهما ینا حکم

  :سازي دولت ساماندهی و کاهش نیروي انسانی و کوچک منظور بهـ  65 ماده

جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع  شهرها کالن  بهالف ـ هرگونه انتقال 
این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین . است

موارد خاص . است اجرا قابل) در طول قرارداد(ها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادي دستگاه
با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 

  .شود و دستگاه متبوع تعیین می جمهور رئیسانسانی 

 ، بازخرید یا بازنشستهکارگیري افرادي که در اجراي قوانین و مقررات ب ـ هرگونه به
و فرزندان  شهدا، ایثارگران، فرزندان علمی هیئت اعضاءمقامات،  استثناء بهشوند  شده یا می 

هاي اجرائی یا داراي ردیف یا هر دستگاهی و باالتر در دستگاه%) 70(جانبازان هفتاد درصد 
نین هرگونه پرداخت کند، ممنوع و همچ که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می

هاي مذکور ممنوع از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه
قانون الحاق موادي به ) 41(ماده  استثناء بهکلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم . است

ري و قانون مدیریت خدمات کشو) 95(قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 
  .گردد قانون استخدام کشوري لغو می) 91(ماده 

اعم از رسمی، پیمانی،  واگذاري قابلهاي ج ـ تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدي
ساالنه  علمی هیئت اعضاء استثناء بهقراردادي، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه 
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در قانون بودجه همان سال  ساله ههمموارد استثناء . یابد کاهش می%) 2(حداقل دو درصد 
  .شود تعیین می

د ـ هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات 
) 5(هاي دولتی موضوع ماده ها، مؤسسات و شرکت و نهادهاي عمومی غیردولتی به وزارتخانه

  .مقامات ممنوع است استثناء بهقانون مدیریت خدمات کشوري 

قوانین بودجه سنواتی مجاز به  موجب بههاي قوه مجریه که ـ کلیه دستگاه 67 ادهم
با  اند موظفباشند،  می یادشدهکمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین 

ها توسط کمیته تخصیص رعایت تخصیص اعتبار که در مرکز توسط معاونت و در استان
شماره ملی  اخذشود، نسبت به  اعتبارات استان طبق ضوابط ابالغی معاونت انجام می

 اعضاءو  الشراکه سهماشخاص حقیقی گیرنده کمک و یا سهامداران اصلی و صاحبان 
و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک  مدیره هیئت

گردد اقدام و سپس مبلغ کمک را  توسط معاونت براي این منظور ایجاد میاطالعاتی که 
هاي در اختیار معاونت نیز مشمول این حکم کمک از محل منابع و ردیف. پرداخت نمایند

  .است

هاي  هاي حوزهبراي محاسبه شاخص موردنیازتهیه آمار و اطالعات  منظور بهـ  68 ماده
  :تخصصی مختلف از قبیل

  توسعه اسالمی ـ ایرانی الگوي ـ 1

  کشور ساله بیستانداز  ارزیابی سند چشم ـ 2

  ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم ـ 3

  وري ملی بهره ـ 4
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  ـ توسعه انسانی 5 

  ـ الگوي مصرف 6 

  تدوین استانداردهاي ملی ـ 7 

  هاي مکانی ـ داده 8 

  آمایش سرزمین ـ 9 

  نظام اداري و مدیریت و فناوري اطالعات ـ 10

  )MDG(اهداف توسعه هزاره  ـ 11 

  نقشه جامع علمی کشور ـ 12 

 ها، نسبت به عملیاتیمرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخص
هاي آمارگیري، پایگاه اطالعات آماري کشور، اجرائی مربوط شامل طرح برنامهکردن  

را حداکثر ظرف  موردنیازبندي اقدام کند و اعتبارات  عاتی ـ عملیاتی و زمانهاي اطال سامانه
  .شش ماه تهیه و به تصویب شوراي عالی آمار برساند

هاي مربوط را  شناسنامه اند مکلفهاي تخصصی فوق  هاي اجرائی متولی حوزهدستگاه
  .حداکثر ظرف شش ماه پس از ابالغ برنامه، به مرکز آمار ایران ارائه نمایند

کمیسیون  اعضاءو محاسبات و یک نفر از  وبودجه برنامهکمیسیون  اعضاءیک نفر از 
  کنند ناظر در جلسات شوراي عالی آمار شرکت می عنوان بهاقتصادي مجلس شوراي اسالمی 

  اقتصادي فصل پنجم ـ
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  وکار کسببهبود فضاي 

وري نظام اداري، افزایش رضایت عمومی و دسترسی  در راستاي بهبود بهره ـ 71 ماده
تواند ترتیبی اتخاذ نماید که  آسان و سریع شهروندان به خدمات عمومی و دولتی، دولت می

نهادهاي    ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و یا هاي اجرائی اعم از وزارتخانهدستگاه کلیه
اي و  هاي بیمهها، مؤسسات اعتباري و شرکتهاي دولتی، بانکعمومی غیردولتی، شرکت

-مستلزم ذکر نام است، واحدهاي سازمانی یا بخش ها آنهایی که شمول قانون بر کلیه دستگاه

هایی از خود را که موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضی و ممکن اعم از 
مجازي، تنظیم ساعت کار نیروي انسانی و با استفاده از امکانات موجود در طول حضوري و 

  .دارند  فعال و آماده خدمت نگه کاري نوبتو یا در دو  روز شبانه

هاي مشمول این ماده و نحوه، روش و جزئیات فهرست مصادیق دستگاه ـ 1 تبصره
ت توسعه مدیریت و سرمایه دستورالعملی است که توسط معاونت و معاون موجب بهاجرائی 

  .شود جمهور تهیه و ابالغ می انسانی رئیس

جذب هرگونه نیروي انسانی، گسترش تشکیالت و ایجاد تأسیسات و  ـ 2 تبصره
  .ساختمان جدید در اجراي تکالیف این ماده ممنوع است

  وري بهره
در پایان برنامه  سوم یکوري در رشد اقتصادي به  سهم بهره ارتقاءدر راستاي  ـ 79 ماده        

وري کلیه عوامل تولید  ، راهبري، پایش و ارزیابی بهرهگذاري سیاستریزي،  برنامه منظور بهو 
 صورت بهوري ایران  ، سازمان ملی بهرهوخاك آبنیروي کار، سرمایه، انرژي و  ازجمله

تا برنامه جامع شود  مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می
وري،  بهره ارتقاءوري و نظام اجرائی  هاي استاندارد بهرهوري کشور شامل شاخص بهره

هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی اعم ها در کلیه بخشمسئولیتها و توزیع نقش دربرگیرنده
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، یادشدههاي براي تمامی بخش االجرا الزمبرنامه  صورت بههاي دولتی و غـیردولتی، از بخش
از سال  اند موظفهاي اجرائی تمام دستگاه. برساند وزیران هیئتتدوین نماید و به تصویب 

مستمر  طور بهوري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را  دوم برنامه تغییرات بهره
ر وري را شـناسایی کنند تا اث ها و متغیرهاي اثرگذار بر رشد بهرهمنتشر نمایند و سیاست

تواند حاوي  هاي مذکور میسیاست. باشد هاي مزبور رشد صعودي داشته وري از دستگاه بهره
  .هاي دولتی باشدهاي غیردولتی و شرکتهاي تشویقی بخشسیاست

هاي اجرائی اي دستگاه از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه%) 3(حداکثر سه درصد 
تگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر شود و پرداخت آن به دس در خزانه نگهداري می

  .وري است رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره

  وري ایران به نامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادي سازمان ملی بهره آئین
  .رسد می وزیران هیئتتصویب 

  ارز

  :تنظیم تعهدات ارزي کشور منظور بهـ  81 ماده

  :باشند هاي اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر میالف ـ دستگاه

هاي داخل یا هاي ارزي بانکعملیات و معامالت ارزي خود را از طریق حساب ـ 1
هاي عامل ایرانی بانک. کنند، انجام دهند خارج که با تأیید بانک مرکزي افتتاح کرده یا می

  .نمایند تأمینالمللی  را در سطح استانداردهاي بین ها آن وردنیازمخدمات  اند مکلف

 هاي ارزي خارج از کشور خود را به بانک مرکزي اعالم کنندفهرست کلیه حساب ـ 2
  .میسر گردد ها آنتا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت 
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  :ب ـ دولت موظف است

خارجی را  مدت کوتاهو  مدت یانمها و تعهدات اعم از بندي پرداخت بدهی زمان ـ 1
ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن هاي ساالنه این بدهیتنظیم نماید که بازپرداخت اي گونه به

درآمدهاي ارزي دولت %) 30(تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از سی درصد 
در استفاده از تسهیالت خارجی اولویت با تسهیالت . در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند

  .است بلندمدت

دولت و بانک مرکزي در توسط  شده تضمینهاي خارجی میزان تعهدات و بدهی ـ 2
ها و تعهدات تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی اي گونه بههاي برنامه پنجم را سال

قانون تشویق و حمایت ) 3(ماده ) ب(دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهاي موضوع بند 
ها، تعهدات التفاوت ارزش حال بدهی مابه( 19/12/1380گذاري خارجی مصوب  سرمایه

در سال آخر برنامه بیش از پنجاه ) ور و ذخایر ارزي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایرانکش
  .دالر نباشد) 50,000,000,000(میلیارد 

هاي هاي ارزي را همراه با لوایح بودجه ساالنه براي سالجداول دریافت و پرداخت ـ 3
  .باقیمانده از برنامه ارائه نماید

نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه . است» شده مدیریتشناور «ج ـ نظام ارزي کشور، 
پذیري در تجارت خارجی و با مالحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط  رقابت

  .تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد ازجملهاقتصاد کالن 

   گانیزربا هاي بیمه
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 بیمه سهامی شرکت با رينحصاا صورت به ئیاجرا هايهستگاد هاي بیمه منجاا ـ 116 دهما
 در 1350 لسا بمصو گري بیمه و انیرا يمرکز بیمه تأسیس   نقانو )30( دهما عموضو ان،یرا

   .شود می الثراملغی برنامه يهالسا لطو

   اي منطقه توسعه ـ ششم فصل  

  ـ  178 دهما  

 و ریزي برنامه رموا در رتنظا و هماهنگی ،یتاهد ،تصویب ،گیري تصمیم منظور به ـلفا  
 رايشو ر،کشو نکال هاي مشی خط و هاتسیاس و ها برنامه بچورچا در ،هانستاا جهدبو

   :شود می تشکیل یرز ءعضاا و ارستاندا یاستر به نستاا هر توسعه و ریزي برنامه

  ، )نفر یک( ستانیا حدوا داراي هاي وزارتخانه ستانیا حدوا ئیسر ـ 1

  ، نستاا ریزي برنامه ونمعا ـ 2

   ،نستاا بدنی تربیت مدیرکل ـ 3

   ،نستاا يشگردگر و دستی صنایع ،فرهنگی اثمیر نمازسا ئیسر ـ 4

  ، نستاا زیست محیط حفاظت مدیرکل ـ 5

   )ردمو حسب( ارانفرماند ـ 6

   نستاا بسیج هفرماند ـ 7

 يحدهاوا يسارؤ از نفر یک نددار ستانیا حدوا چند که هایی وزارتخانه ردمو در ـ هتبصر 
   .کند می شرکت راشو   تجلسا در یروز بنتخاا به نستاا تابعه
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 توسعه ریزي برنامه رايشو ظایفو بچورچا در هانشهرستا راتختیاا یشافزا ايبر ـ ب 
   .گردد می تشکیل ارفرماند یاستر به نشهرستا  هر در ریزي برنامه کمیته ن،ستاا

 ادارات متناظر( نشهرستا اداري يسارؤ شامل نشهرستا ریزي برنامه کمیته ءعضاا ـ 1 هتبصر 
   .ستا) ستانیا کل

 ونمعا هبرعهد رمذکو رايشو يبیرد و ارستاندا بغیا در راشو یاستر نیابت ـ 2 هتبصر 
   .ستا ارستاندا ریزي برنامه

 عنوان به مجلس تصویب و نستاا ننمایندگا مجمع دپیشنها با نستاا ننمایندگا از نفر دو ـ ج 
 کمیته در ناظر عنوان به نشهرستا هر ننمایندگا و نستاا توسعه   و ریزي برنامه رايشو در ناظر

   .شتدا هنداخو عضویت نشهرستا ریزي برنامه

 نصف از بیش کثریتا با آن تمصوبا و سمیر ء،عضاا دوسوم رحضو با راشو تجلسا دـ 
 قهور با نستاا توسعه و ریزي برنامه رايشو تجلسا  در گیري رأي. ستا معتبر حاضر ءعضاا
   .ستا مخفی صورت به و

-وهگررکا و دهما ینا در رجمند راتختیاا ،ظایفو حشر شامل دهما ینا ئیاجرا نامه آئین ـ ـه  

 دپیشنها به نشهرستا ریزي برنامه کمیته و نستاا توسعه   و ریزي برنامه رايشو تخصصی هاي
   .رسد می وزیران هیئت تصویب به نتومعا

 بمصو هاي برنامه و جهدبو از اي نسخه ئهارا و خذا بر وهعال ستا موظف رکشو وزارت وـ 
 هما سه هر و برنامه ستانیا دعملکر ارشگز هرساله نستاا  ننمایندگا به شهرستانی و ستانیا

   .هندد ارقر المیـسا   رايشو مجلس رتیاـخا در را جهدبو پیشرفت ارشزـگ نیز بار یک

 ،هانستاا انعمر و توسعه جهت در راتختیاا یشافزا و ییزداتمرکز منظور به ـ 179 دهما  
   :گردد می ساماندهی   یرز حشر به ستانیا هزینه ـ مددرآ منظا
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 ،ختصاصیا مددرآ ،ستانیا مددرآ از عما ستانیا منابع شامل ستانیا ساالنه جهدبو ـ لفا 
 از عما ستانیا رفمصا همچنین و ملی منابع از سهم  و اي سرمایه و مالی هايدارایی اريگذوا
 در سرجمع  صورت به هرکدام مالی و اي سرمایه هايدارایی تملک و اي هزینه راتعتباا

 یعزتو و اي هزینه راتعتباا " برنامه ـ هستگاد" یعزتو. گردد می درج تیاسنو جهدبو نیناقو
 و ریزي برنامه رايشو هبرعهد هانشهرستا اي سرمایه هايییدارا   تملک راتعتباا سرجمع
   .ستا نستاا توسعه

 گیرند می ارقر نشهرستا چند در یا و شتهدا ستانیا ماهیت که هایی پروژه رعتباا ـ هتبصر 
   .گردد می تعیین امجز صورت به راشو توسط و مستقیم طور به

 را نتومعا و نستاا توسعه و ریزي برنامه رايشو اتتعهد که نستاا ساالنه جهدبو سند ـ ب 
. گردد می لهدمبا نتومعا و راشو ئیسر بین و تنظیم  ارداديقر قالب در نماید می مشخص

   .شود می  غبالا و تهیه نتومعا توسط طمربو لعملراستود و رمذکو اردادقر قالب

 رموا کل اداره نظر یرز و کل داري خزانه به بستهوا نستاا معین نهاخز ن،ستاا هر در ـ ج 
 از هریک ايبر ستا موظف کل داري خزانه. شود می  تشکیل نستاا ئیدارا و ديقتصاا

 در )نستاا معین نهاخز(" لک داري خزانه بحسا" عنوان به بحسا یک نستاا معین هاي خزانه
 با متناسب را نستاا هر گردان تنخواه انمیز نیز هرسال ايبتدا در و نماید حفتتاا نستاا مرکز

 بیستم تا کثراحد و محاسبه نستاا آن اي سرمایه هايدارایی تملک و اي هزینه بمصو  راتعتباا
   .نماید یزوار) نستاا معین نهاخز( " لک داري خزانه بحسا" به ماه فروردین

 ،مدهادرآ تحقق ضعیتو ظلحا با نستاا رختیاا در ستانیا راتعتباا تخصیص منظور به ـ د 
 نستاا راتعتباا تخصیص کمیته ،لتدو عمومی جهدبو بر   ناظر کلی هاي مشی خط و هاستسیا

 و ديقتصاا رموا نمازسا ئیسر و نستاا ریزي برنامه ونمعا عضویت و ارستاندا مسئولیت با
   .شود می تشکیل نستاا ئیدارا
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 به ملی اي سرمایه هايدارایی تملک يهاحطر و هاتفعالی ايجرا و اريگذوا تناسب به ـ ـه 
 طمربو بخش لسا لطو در رمذکو اي سرمایه ئیدارا تملک راتعتباا بر وهعال نتومعا ،ستانیا

   .شود می منتقل هانستاا به نتومعا تشخیص با ملی ئیاجرا هايهستگاد اي هزینه راتعتباا از

  فاعید رموا 

  ـ 196 دهما 

 بسیج نمازسا گیدماآ انمیز با متناسب شود می داده زهجاا ئیاجرا هايهستگاد به ـ 2 هتبصر
 تقااو سازي غنی و فرهنگی ،شتیابهد ،شیزموآ هايلیتفعا از بخشی ايجرا ،ندگیزسا
 هاي خانه و ارسمد  ،مساجد تعمیر و اثحدا قبیل از دخو نیاعمر هاي پروژه و غتافر

 مناطق در همچنین و ستاهارو به سانیرآب ،کاري جنگل ،ییزدانبیابا ،ستاییرو شتابهد
 طلبداو يهاونیر از دهستفاا با تا نماید ارگذوا نمازسا آن به را زيمر   و ستاییرو وم،محر

   .نمایند اجرا ،یافته سازمان نحو به نمتخصصان و نااجو و میدمر و بسیجی

 ،مسلح يهاونیر وريفنا و علمی انتو توسعه منظور به شود می داده زهجاا لتدو به -197 دهما
   :آورد عمل به را یرز تمااقدا

 در فاعید رموا با مرتبط تحقیقاتی هاي پروژه و هالیتفعا از پشتیبانی و مالی حمایت ـ ج
  تحقیقاتی کزامر و هاهنشگادا

 هرگونه با مقابله و يپیشگیر و خالقیا ،جتماعیا منیتا ءتقاار و تحکیم منظور به ـ 209 دهما
   ؛عمومی منیتا در لخالا  و جتماعیا و فرهنگی ريناهنجا

 فرهنگ جامع حطر ايجرا ايبر را زمال تمااقدا اند موظف ئیاجرا هايهستگاد کلیۀ ـ ب
 جامعه تقتضائاا با خدمتی محیط سازي متناسب به   نسبت و شتهدا لمعمو بحجا و فعفا
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 ح،طر صحیح ايجرا بر ستا موظف سالمیا دشاار و فرهنگ وزارت  .نمایند امقدا سالمیا
   .باشد شتهدا رتنظا

   رتنظا و جهدبو ـ نهم فصل 

 با تیاسنو جهدبو یحالو در جدید اي سرمایه هايییدارا تملک هايحطر دپیشنها ـ 215 دهما
   :ستا پذیر امکان یرز اردمو عایتر

 با جدید اي سرمایه هايییدارا تملک هايحطر راتعتباا و کمی افهدا ،ینوعنا ـ لفا 
 ر،کا حجم(فنی توجیهی ارشگز بر اساس وبودجه برنامه نقانو )32( و )22( ادمو عایتر

 و ورمشا يسو  از غیرعامل فنداپد عایتر و محیطی زیست و مالی دي،قتصاا ،)اجرا بندي زمان
 هاي طرح که سالی ثابت قیمت به و بار یک ايبر نتومعا تأیید از پس ئیاجرا هستگاد

 و برنامه هايلسا تفکیک به گردد می رمنظو ساالنه جهدبو الیحه در  ربا لیناو ايبر موردنظر
   .رسد می سالمیا رايشو مجلس تصویب به بعد هايلسا

 در را محیطی زیست يهااردستاندا ستا موظف زیست محیط حفاظت نمازسا ـ هتبصر 
 هايکتشر و ئیاجرا هايهستگاد به غبالا جهت نتومعا  به برنامه اول لسا اول ماهه شش

 اي سرمایه هايییدارا  تملک هاي طرح حیاطر در آن دمفا عایتر منظور به ورمشا مهندسین
   .نماید معالا دخو

 ح،طر افهدا بر مشتمل اي سرمایه هايدارایی تملک هايحطر هاي نامه موافقت لهدمبا ـ ب 
 در بار یک فقط موردنیاز فنی تمشخصا و فیزیکی پیشرفت  ب، مصو راتعتباا ت،عملیا حشر

 هداخو عمل كمال و تبرـمع برنامه  دوران ايبر ها نامه موافقت ینا پذیرد می منجاا برنامه دوران
   .گردد می درج نیز ها نامه موافقت صالحیها در قفو اردمو صخصو در وريضر تطالعاا. دبو
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 هباقیماند هايلسا ايبر اي سرمایه هايییدارا تملک هايحطر موردنیاز راتعتباا ـ هتبصر 
 رمنظو نتومعا توسط و محاسبه محتمل تعدیل   یباضر لعماا با برنامه در حطر ايجرا

   .شود می

 تیاسنو جهدبو نیناقو با هاحطر ساالنه راتعتباا انمیز قنطباا ايبر که هایی نامه موافقت ـ ج 
 حطر هاي پروژه ادتعد و افهدا یشافزا موجب نباید و شتهدا صالحیا جنبه گردند می لهدمبا

 دپیشنها با شوند می ها پروژه  ادتعد یا تعملیا حجم تغییر به منجر که ءستثناا اردمو. شوند
 ینا )لفا( بند دمفا عایتر با وزیران هیئت تصویب و نتومعا تأیید و بطرذي ئیاجرا هستگاد
   .ستا بالمانع  دهما

 تابع عفاد بخش و محرمانه اي سرمایه هايییدارا تملک هايحطر هاي نامه موافقت لهدمبا ـ د 
 تأیید به نتومعا و مسلح يهاونیر پشتیبانی و عفاد وزارت  دپیشنها به که ستا لعملیراستود

   .رسد می وزیران هیئت

 از که هاییحطر توجیهی هاي گزارش بندي جمع از اي خالصه ستا موظف نتومعا ـ ـه 
 از پس لسا یک را منیتیا و فاعید هايحطر استثناء به ،شود می مالی تأمین عمومی منابع

   .هدد ارقر انهشگروپژ  و نشناسارکا معمو سسترد در نتومعا هبگاو طریق از تصویب

 طمنو ،نتومعا توسط فصل هر در جدید اي سرمایه هايییدارا تملک هايحطر تصویب ـ و 
 حطر ايجرا اول لسا رعتباا که طوري به ستا رمزبو  هايحطر ايبر کامل رعتباا تأمین به

. ددنگر کمتر )لسا  برحسب( حطر ايجرا زمان مدت به موردنیاز رعتباا کل نسبت از جدید
 بینی پیش گرفتن نظر در با برنامه ايبتدا در اي سرمایه هايییدارا تملک هايحطر راتعتباا

 حطر تغییر یا و حصالا هپیشبینیشد راتعتباا و گردد می آوردبر برنامه دوران در رمتو خنر
 خنر از قعیوا رمتو خنر افنحرا حد در فقط  برنامه خرآ لسا نپایا تا هستگاد و فصل هر ايبر

   .ستا زمجا شده بینی پیش
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  ـ  216 دهما

 هايهستگاد با لهدمتبا هاي نامه موافقت ايجرا در ختداپر و تعهد ر،عتباا تخصیص ـ لفا 
 وطشر و نامه موافقت عموضو هايلیتفعا و تعملیا   حشر عایتر به وطمشر ،ئیاجرا
 درج نتومعا  توسط وبودجه برنامه ايجرا بر بیشتر رتنظا لعماا منظور به که آوري املزا

   .باشد نقانو مغایر نباید هشد دیا وطشر. دبو هداخو ،شود می

 با که هستگاد اي هزینه راتعتباا از بخش آن واگذارشده راتختیاا و ظایفو با متناسب ـ ب 
 نتومعا دپیشنها با اردند موضوعیت هستگاد توسط آن   هزینه کرد ،ظایفو اريگذوا به توجه

   .گردد می ارگذوا  ردمو حسب یگرد هايهستگاد یا هانستاا به وزیران هیئت تصویب و

 و زيسازبا ،سانیادرمدا ي،پیشگیر ،آگاهی پیش ايبر شود می داده زهجاا لتدو به ـ ج 
 گ،تگر ،گیزدسرما ،لزلهز ،سیل ازجمله غیرمترقبه  ادثحو از دیده آسیب مناطق زينوسا
 گیر همه هاييربیما  و ورزيکشا تمحصوال گیرافر هاي آفت ،یادر آب ويپیشر ن،طوفا

 یشافزا محل از را هرسال عمومی جهدبو از )%2( صددر دو دلمعا تا ،میدا و نسانیا
 محل از لسا نهما نپایا تا کثراحد رمذکو اهتنخو. نماید هزینه و تأمین   نهاخز گردان تنخواه
 شتدابر درهرحال. شود می تسویه ساالنه  جهدبو حصالا یا و عمومی راتعتباا در جویی صرفه

   .ستا نتومعا   به تأیید طمنو راتمقر و نیناقو ايجرا در نهاخز گردان تنخواه محل از هزینه و

هاي اجرائی و عملیاتی خود  برنامه اند موظفها و مؤسسات دولتی  کلیه وزارتخانه ـ 217 ماده
این . هاي اجرائی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند را در قالب بسته

شود،  جهت اطالع به مجلس شوراي اسالمی ارائه می وزیران هیئتها که پس از تصویب  بسته
  .گیرد مبناي تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می

 دوم لسا نپایا تا ستا موظف لتدو ،عملیاتی ریزي بودجه منظا ارستقرا منظور به ـ 219 دهما
 هايهستگاد کلیه در عملیاتی روش به جهدبو تهیه ايبر  را زمال هاي زمینه تدریج به برنامه
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 و ینوتد ،تهیه رمذکو   روش به برنامه مسو لسا جهدبو الیحه که نحوي به آورد همافر ئیاجرا
. شود می غبالا و تهیه نتومعا توسط ئیاجرا لعملراستود. دشو سالمیا رايشو مجلس تقدیم

 ریزي بودجه منظا ارستقرا و پنجم برنامه کلی هايستسیا )23( بند ايجرا در همچنین
 تخدما مدیریت نقانو )61( دهما عموضو  شده تمام قیمت بر اساس که تیراعتباا ،عملیاتی

 نیناقو   عایتر به املزا ونبد مربوطه يحدهاوا به ختداپر از پس یابد می صختصاا ريکشو
 معامالتی و مالی هاي نامه آئین بر اساس فقط و لتیدو هايهستگاد بر حاکم عمومی راتمقر و
 تحقق و ها هزینه بر رتنظا هنحو بینی پیش متضمن که گردد می هزینه  میاستخدا و اداري و
 تصویب به ئیدارا و امور اقتصادي وزارت  و نتومعا دپیشنها با و ستا شده بینی پیش افهدا

   .رسد می وزیران هیئت

 و تصالحاا و 1380 لسا بمصو لتدو مالی راتمقر از بخشی تنظیم نقانو ـ 224 دهما
   :شود می تنفیذ پنجم برنامه دوره ايبر یرز تلحاقاا   و تصالحاا با آن يبعد تلحاقاا

 هايهستگاد مستمر يیاامز و قحقو ختداپر ازجمله نهاخز توسط ختداپر هرگونه ـ ب 
 از رعتباا تخصیص و تأیید با فقط نهاخز گردان تنخواه   محل از یا وريضر اردمو و ئیاجرا

   .ستا زمجا نتومعا يسو

 در ییزداتمرکز و دممر به رسانی خدمت در تسریع و رموا منجاا تسهیل يستارا در ـ ـه
 رات،ختیاا ان،مدیر پاسخگویی و ريکا ازيمو از بجتناا   و مالی و اداري هاي گیري تصمیم

 و سارؤ یا ئیاجرا  هايهستگاد ايبر راتمقر و نیناقو در که هاییمسئولیت و ظایفو
 و ستانیا بطرذي يحدهاوا انمدیر به ردمو حسب شده است بینی پیش ها آن ممقا باالترین

 و بنتصاا محکاا یا و مانیزسا هايپست ظایفو حشر بر اساس یادشده  هايهستگاد ديستا
 ديستا یا ستانیا انمدیر مسئولیت  رديمو هیچ در لکن ستا تفویض قابل رختیاا تفویض یا

   .نیست هستگاد ممقا باالترین یا ئیسر رختیاا فعرا یادشده
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 )70( دهما ازجمله مختلف راتمقر و نیناقو ايجرا در ختداپر و تعهد هرگونه منجاا ـ ح
 در نقانو تماالزا و بمصو راتعتباا سقف عایتر  ونبد رکشو عمومی تمحاسبا نقانو

   .ستا عممنو   ،لهدمتبا هاي نامه موافقت تعملیا حشر نیز و تخصیص هايیتودمحد صخصو

 عمومی راتعتباا محل از جهو ختداپر و تعهد هرگونه دیجاا در ئیاجرا هايهستگاد ـ ي 
   :نمایند عایتر را یرز اردمو اند موظف

 هزینه به نسبت غیردولتی بخش به هايتصد و مدیریت ،ظایفو ر،موا اريگذوا لویتاو ـ 1
   .عمومی راتعتباا مستقیم

 نسبت اداره شده هجوو و ريعتباا و فنی هايکمک نظیر تتسهیال ختداپر هشیو لویتاو ـ 2
   .ضبالعو   کمک و ختداپر هايشرو به

 مالی انمدیر و نناآ يسو از زمجا تمقاما و ئیاجرا هايهستگاد يسارؤ و نتومعا ـ هتبصر 
 مشابه و هاختداپر رستود و ها نامه موافقت ءمضاا  در را قفو هايیتلواو اند موظف طمربو

   .نمایند عایتر آن

   م ـ 

 زمجو داراي که هشیوپژ و عالی زشموآ تمؤسسا و هاهنشگادا ختصاصیا مددرآ زادما ـ 2
 نمادر ،شتابهد و وريفنا و تتحقیقا م،علو هاي وزارتخانه  عالی زشموآ شگستر رايشو از
 ینا ايبر که تیراعتباا  سقف در باشند می بطرذي قانونی جعامر سایر و پزشکی زشموآ و

 اي مؤسسه و هنشگادا نهما به ردمو حسب شود می بینی پیش تیاسنو جهدبو نیناقو در رمنظو
   .یابد می صختصاا ،اندهدکر کسب را  مددرآ که

 و مسکن وزارت هايیفرد یلذ ر،کشو ساالنه جهدبو نیناقو در که نشگاهیدا هايحطر ـ 3
 تملک هايحطر ايجرا نقانو عموضو قانونی تتسهیال  لمشمو شود می کرذ زي،شهرسا
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 نمادر ،شتابهد  و وريفنا و تتحقیقا م،علو هاي وزارتخانه نشگاهیدا اي سرمایه هايییدارا
   .ستا پزشکی زشموآ و

 ايجرا و هايورفنا منیتا و اي رایانه تطالعاا از حفاظت سطح ءتقاار منظور به ـ 231 دهما  
   :گرفت هداخو منجاا یلذ تمااقدا   ت،طالعاا دلتبا يفضا منیتا سند

-ختیرساز داراي غیردولتی هايکتشر و عمومی يهادنها ،ئیاجرا هايهستگاد کلیه ـ لفا 

 در تطالعاا دلتبا منیتا حفظ و هاختیرساز  زيمنساا منظور به اند موظف حیاتی هاي
 لسا نپایا   تا )فتاا( تطالعاا دلتبا يفضا منیتا سند بچورچا در نیکولکترا تحمال مقابل
   .بخشند ءتقاار را دخو تطالعاا دلتبا يفضا منیتا برنامه دوم

 از اند موظف عمومی تخدما دهنده ارائه حقوقی صشخاا و ئیاجرا هايهستگاد کلیه ـ ب 
 ايجرا به نسبت و دهنمو امقدا تطالعاا مدیریت   سامانه ايجرا به نسبت برنامه دوم لسا
   .نمایند امقدا برنامه اول لسا از " فتاا" يهااردستاندا و هاالعملرستود

   .ستا معتبر شمسی يهجر 1394 لسا نپایا تا نقانو ینا ـ 235 دهما 
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  برنامهدر تدوین  کننده مشارکتهمکاران 
  :اند داشتهمختلف همکاري  هاي حوزهاز  زیردانشگاه همکاران  برنامهدر تدوین 

  :حوزه ستاد دانشگاه

  طاهري محمدعلیدکتر 
 زهرا مهدیان  

  :حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

 دکتر وحید سمنانی  
 سعید حاجی آقاجانی  
 لیدا فتاحی زاده  
 فاطمه همتی  
 پروین غفاري 

  :معاونت پشتیبانی دانشگاهحوزه 

 دکتر فرشید فریور  
 فر علوي رحیم سید  
 معمارزاده هنگامه  
 الجوردي بتول  

  :حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه
 دکتر جعفر جندقی  
 حبیب اله صفري  

  :حوزه معاونت درمان دانشگاه
 دکتر غالمرضا محمدي  
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  فتحعلیان محمدتقیدکتر  
  حافظی حمیدرضادکتر  
 دکتر محمد اطهري  
 عباسعلی ابراهیمیان  
 فاطمه اقبالی  

  :حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
  دلخوش محمدباقرمهندس  
 والمسلمین غالمحسین مهدوي نژاد حجۀاالسالم  
 والمسلمین محمد بارانی حجۀاالسالم  
  شجري محمدتقیدکتر  

  :حوزه معاونت غذا و داروي دانشگاه
 زادهدکتر حسین رستم  
 دکتر شهرام یغمایی  

  :ایر همکارانس
 مریم نصیري  

  

  

  

  

  



١١١ 
 

 

  :منابع

  پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران ساله پنجقانون برنامه  
 نقشه جامع علمی سالمت جمهوري اسالمی ایران 
 نقشه تحول نظام سالمت جمهوري اسالمی ایران  
 انتهر و خدمات بهداشتی درمانیپزشکی  معلو هنشگادا علمی نقشه 
  ي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ها دانشگاهدر اجالس روساي  شده ارائهمستندات
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