ثِ ًبم خذا

آیین نامه شورای خیرین سالمت دانشگاه ها /
دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
و درمانی

ٍیزایص اٍل
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همذهِ
ثْزُ گیزی اس ظزفیت ّب ،تَاًوٌذی ّب ٍ تخػع ّبی هزدهی ٍ ٍ سبسهبى ّبی هزدم ًْبد در توبم حَسُ ّب راّگطب ٍ تبثیز
گذار است اس ایٌزٍ جَاهغ هَفك ٍ تَسؼِ یبفتِ ّوَارُ تالش هی کٌٌذ اس ایي ظزفیت ّب ثِ ًحَ هغلَة ثْزُ هٌذ گزدًذ،
دیي هجیي اسالم ًیش ثؼٌَاى هكتجی اجتوبػی ٍ اًسبىسبس اغل هطبرکت ٍ هسئَلیت ّوگبًی در پیطجزد اّذاف اجتوبػی را
هجٌبی حزکت جبهؼِ ثسَی تؼبلی ضٌبختِ است ٍ تبکیذات فزاٍاًی ثِ اًفبق ٍ اًجبم اهَر خیزیِ ًوَدُ است .حَسُ ثْذاضت،
درهبى ٍ سالهت کطَر ثب تَجِ ثِ ارتجبط هستمین ثب رفبُ هزدم اس یک سَ ٍ کوجَد اهكبًبت ٍ تجْیشات در ایي حَسُ ثَیژُ
در هٌبعك هحزٍم ٍ دٍر افتبدُ اس سَیی دیگزً ،یبسهٌذ حضَر گستزدًُ ،ظبهٌذ ٍ سبسهبًذّی ضذُ خیزیي سالهت است.
در ّویي راستب ٍ ثِ هٌظَر گستزش کوی ٍ کیفی فزٌّگ خیزیِ سالهت در جبهؼِ ٍ ثْزُگیزی اس تَاًوٌذی ّب ٍ ظزفیت
ّبی هبدی ٍ هؼٌَی خیزیي ٍ تطَیك ٍ تزغیت آًْب در تبهیي ًیبسّبی ثْذاضتی ،درهبًی ٍ آهَسش پشضكی جبهؼِ ثب تَجِ ثِ
اٍلَیتّب ٍ ًیبسّبی ثْذاضتی ٍ درهبًی هٌبعك هختلف کطَر ٍ ّوچٌیي ّذایت اغَلی ٍ سبهبًذّی کوکّبی هبلی ٍ
تخػػی خیزیي ٍ رفغ هَاًغ هَجَد ٍ تسْیل اهز هطبرکت خیزیي السم است سبسٍ کبر السم پیص ثیٌی گزدد.
ثِ ایي هٌظَر ثب تطكیل ضَرایؼبلی خیزیي سالهت در ٍسارت ثْذاضت ،درهبى ٍ آهَسش پشضكی ضزٍری است ضَرای
خیزیي سالهت در داًطگبُ ّب ٍ داًطكذُ ّبی ػلَم پشضكی ٍ خذهبت ثْذاضتی ٍ درهبًی تطكیل گزدد .ایي آییي ًبهِ
ثزای ًیل ثِ آى تذٍیي گزدیذُ است.
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فصل ايل :کلیات
مادٌ  :1تعریف

ثِ هٌظَر سیبست گذاری ،ثزًبهِ ریشیً ،ظبم هٌذسبسی ٍ تبییذ عزح ّب ،ثزًبهِ ّب ٍ رٍش ّبی جذة هطبرکت خیزیي در
ثخص سالهت ٍ ضٌبسبییّ ،ذایت ،تزغیت ٍ جذة خیزیي ثخص سالهت در سغح هٌغمِ ٍ استبى ٍ ّوبٌّگی ثیي ثخطی در
ثْزُگیزی اس ّوِ ظزفیت ّبی هٌغمِ ای ٍ استبًی ،ضَرایی تحت ػٌَاى " ضَرای خیزیي سالهت داًطگبُ ّبی ػلَم پشضكی
ٍ خذهبت ثْذاضتی ٍ درهبًی" کِ اس ایي پس "ضَرا" ًبهیذُ هی ضَد تطكیل ٍ سیز ًظز "ضَرایؼبلی خیزیي سالهت ٍسارت
ثْذاضت ،درهبى ٍ آهَسش پشضكی" کِ اس ایي پس "ضَرایؼبلی" ًبهیذُ هیطَد ایفبی ًمص هی ًوبیذ.

مادٌ  :2اَداف ي سیاستَا

 -2-1ترغیب ي تشًیق خیریه ثِ حَسُ سالهت هتٌبست ثب ضزایظ هٌغمِ ٍ استبى ٍ فزٌّگ سبسی در ایي سهیٌِ
 -2-2ارتقاء اعتماد خیریه ثِ ػٌَاى یكی اس اغلی تزیي ضبخع ّبی جلت هطبرکت خیزیي
 -2-3بُرٌگیری از کلیٍ امکاوات ي ظرفیت َای مًجًد در سغح هٌغمِ ٍ استبى ،جْت استفبدُ اس کوک ّبی
خیزیي در حَسُ سالهت
 -2-5اجزای مدل بًمی جلب مشارکت خیریه در حَسُ سالهت ثب تَجِ ثِ ضزایظ ٍ ًیبسّبی هٌغمِ ٍ استبى
 -2-6ايلًیت بىدی ویازَای حًزٌ بُداشت ي سالمت هٌغمِ ٍ استبى جْت ّذایت کوک ّبی خیزیي ثِ ًیبسّبی
اٍلَیت دار
 -2-9ثْزُگیزی اس توبهی ظرفیتَای دستگاٌ َای ديلتی ي وُادَای عمًمی استبى در جذة هطبرکت ّبی
هزدهی ٍ خیزیِ ّب
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 -2-10افسایش حساسیت ي ایجاد اوگیسٌ در مدیران ًسجت ثِ جذة هطبرکت ّبی هزدهی حَسُ سالهت در سغح
هٌغمِ ٍ استبى ٍ اّویت پزداختي ثِ آى.
 -2-11یکپارچٍ سازی ي پرَیس از فعالیتَای مًازی خیزیِ ّبی سالهت در سغح هٌغمِ ٍ استبى
 -2-12ثستزسبسی جْت شکًفایی ،خالقیت ي وًآيریَا درػزغِ جلت هطبرکت ّبی خیزیي سالهت در سغح
هٌغمِ ٍ استبى
مادٌ :3يظایف شًرا:
 -3-1سیبست گذاری ٍ ثزًبهِ ریشی ثِهٌظَر ارتمبء هطبرکت ّبی خیزیي در حَسُ سالهت ٍ ارائِ راّكبرّبی ػلوی ٍ
لبًًَی در ایي خػَظ
ّ -3-2وبٌّگی ثیي ثخطی در ثْزُ گیزی اس کلیِ اهكبًبت ٍ ظزفیت ّبی هَجَد در سغح هٌغمِ ٍ استبى ،جْت تمَیت
هطبرکت ّبی هزدهی ٍ خیزیِ ّب
 -3-3ثزًبهِ ریشی ٍ تػَیت عزح ّب ،ثزًبهِ ّب ٍ رٍش ّبی ارتمبء هطبرکت ّبی خیزیي در ثخص سالهت در سغح هٌغمِ
ٍ استبى
 -3-4ثزرسی ٍ ارائِ راّكبرّبی ثْزُ گیزی اس ظزفیت ًیزٍّبی تخػػی در حَسُ سالهت ( ًذر سالهت)
 -3-5ارائِ پیطٌْبد در جْت تػَیت لَاًیي ٍ همزرات السم ثزای تسْیل ٍ تسزیغ در ارائِ خذهبت ثِ هَسسبت ثْذاضتی ٍ
درهبًی خیزیِ کطَر ثوٌظَر تَسؼِ فؼبلیتْبی ثْذاضتی درهبًی ٍ آهَسضی ٍ تحمیمبتی در سغح هٌغمِ ٍ استبى.
 -3-6تالش در جْت ایجبد ّوبٌّگی ٍ ٍحذت رٍیِ ٍ حوبیت هؼٌَی ٍ لبًًَی اس فؼبلیتْبی هَسسبت خیزیِ در ثخص
سالهت در سغح استبى.
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 -3-7عزاحی ٍ پیگیزی رٍشّبی تطَیمی ٍ تسْیالتی در جْت کبّص هطكالت خیزیِ ّبی حَسُ سالهت ًظیز هؼبفیت
ّبی هبلیبتی ،ػَارؼ ،اٍلَیت درغذٍر هجَسّب ،تؼییي تؼزفِ ّبٍ ،رٍد تجْیشات پشضكی ٍ غیزُ
 -3-8ایجبد ثستز آهَسضی ٍ آگبُ سبسی خیزیي در هَرد سهیٌِ ّبی هطبرکت آًْب در حَسُ سالهت ،در سغح هٌغمِ ٍ
استبى
 -3-9اٍلَیت ثٌذی ًیبسّبی حَسُ ثْذاضت ٍ سالهت استبى ثز اسبس ًظزات ًخجگبى ٍ یبفتِّبی هغبلؼبتی ٍ ارائِ آى ثِ
ضَرایؼبلی جْت اػوبل در سیبست گذاری ّب ٍ ثزًبهِ ریشی ّبی آتی.
 -3-10ثزرسی ًحَُ تؼبهلّ ،وبٌّگی ٍ ّوكبری ثب دستگبُ ّبی دٍلتی ٍ ًْبدّبی ػوَهی استبى ثِ هٌظَر ثْزُ گیزی اس
توبهی ظزفیت ّب در جذة هطبرکت خیزیي سالهت
 -3-11ارائِ پیطٌْبدّبی کالى در حَسُ جلت هطبرکت ّبی خیزیي ثزای کل کطَر ،ثِ ضَرایؼبلی
 -3-12استفبدُ ثْیٌِ ٍ هٌبست اس رسبًِّبی هَجَد ثب تبثیزگذاری گستزدُ ٍ هخبعجبى ثبال در سغح هٌغمِ ٍ استبى در جْت
جلت هطبرکتّبی هزدهی ٍ خیزیي
 -3-13ثْزُهٌذی ٍ استفبدُ اس فٌبٍریّب ٍ رٍشّبی ًَیي ٍ ثزتز ػلوی در جْت جذة کوک ّبی خیزیي داخل ٍ خبرج
اس کطَر
 -3-14پیطٌْبد ،ثزرسی ٍ تػَیت عزح ّب ٍ ثزًبهِ ّبی هزثَط ثِ تجلیغبت ٍ فزٌّگ سبسی ثزای جذة خیزیي ٍ کوكْبی
هزدهی در جْت ارتمبء سالهت آحبد هزدم
 -3-15عزاحی ًحَُ ثْزُ گیزی اس ظزفیت ّبی فزّیختگبى حَسُ اجتوبػی ،هؼتوذیي ٍ ثشرگبى جبهؼًِ ،وبیٌذگبى هزدم
در هجلس ضَرای اسالهی ٍ ضَرای ّبی اسالهی ضْز ٍ رٍستب در سغح استبى ،جْت جذة کوک ّبی خیزیي
 -3-16ارائِ عزح ّب ٍ راُ کبرّبی اجزایی در سهیٌِ حوبیت ّبی لبًًَی اس فؼبلیت ّبی خیزیي ٍ خیزیِ ّب در حَسُ سالهت
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 -3-17ثزرسی ٍ استفبدُ اس تجبرة سبیز هٌبعك ٍ استبى ّب در سهیٌِ جذة خیزیي در ثخص سالهت
 -3-18ثستزسبسی هٌبست ثزای هطبرکت کلیِ خیزیي در فؼبلیت ّبی سالهت هحَر در سغح هٌغمِ ٍ استبى
ّ -3-19وبٌّگی اجزای ثزًبهِ ّب ٍ رٍش ّبی جلت هطبرکت خیزیي در ثخص سالهت ،اثالغی اس سَی ضَرایؼبلی ٍ ایجبد
ٍحذت رٍیِ در فؼبلیتّبی هختلف ثخصّبی فؼبل در سغح استبى در راثغِ ثب اّذاف
 -3-20پیگیزی ٍ اجزای هَضَػبت ارجبػی اس ضَرایؼبلی
 -3-21ثزرسی هػَثبت ضَرایؼبلی ثِ هٌظَر تجییي ٍ تذٍیي ضَاثظ ػولیبتی ٍ ًظبرت ثز حسي اجزای آى در سغح هٌغمِ ٍ
استبى.
 -3-22تْیِ دستَرالؼول اجزایی جلت هطبرکت ّبی خیزیي ثزای توبهی ثخص ّبی ثْذاضت ٍ سالهت در سغح هٌغمِ ٍ
استبى
 -3-23تَجِ ثِ یكپبرچِ سبسی ٍ پزّیش اس فؼبلیتّبی هَاسی در حَسُ جلت هطبرکت ّبی خیزیي در سغح هٌغمِ ٍ استبى
 -3-24ثْزُ گیزی اس ظزفیت ّبی فزّیختگبى ٍ غبحت ًظزاى در سغح هٌغمِ ٍ استبى جْت تمَیت خیزیِ ّبی سالهت ٍ
استفبدُ هٌبست اس ظزفیت آًْب
تجػزُ :1
هػَثبت ضَرا ثزای کلیِ حَسُّبی ثْذاضت ٍ سالهت استبى السم االجزا ثَدُ ٍ حَسُ ّبی هزثَعِ هَظفٌذ الذاهبت اًجبم
ضذُ در خػَظ هػَثبت را ثِ دثیزخبًِ ضَرا اػالم ًوبیٌذ.
تجػزُ :2
ضَرا هَظف است گشارش کبهل ثزگشاری جلسبت ٍ هػَثبت ٍ ًتبیج اجزای هػَثبت خَد را ثِ غَرت فػلی ثزای
ضَرایؼبلی ارسبل ًوبیذ.
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فصل ديم :ترکیب ي ساختار شًرا:
مادٌ :4اعضاء شًرا عبارتىد از :
 )1رییس داًطگبُ  /داًطكذُ ػلَم پشضكی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی هزثَعِ ثِ ػٌَاى رئیس ضَرا.
 )2لبئن همبم رئیس داًطگبُ در اهَر هطبرکت ّبی اجتوبػی سبسهبى ّبی هزدم ًْبد ٍ خیزیِ ّبی داًطگبُ  /داًطكذُ
ثِ ػٌَاى لبئن همبم ٍ دثیز ضَرا.
 )3هؼبٍى درهبى داًطگبُ ػلَم پشضكی هزکش استبى
 )4هؼبٍى ثْذاضتی داًطگبُ ػلَم پشضكی هزکش استبى
ً )5وبیٌذُ تبم االختیبر غذا ٍ سیوبی هزکش استبى  /ضْزستبى.
ً )6وبیٌذُ تبم االختیبر استبًذاری
 )7رئیس ضَرای اسالهی هزکش استبى  /ضْزستبى
ً )8وبیٌذُ تبم االختیبر ضْزدار هزکش استبى  /ضْزستبى
 )9یک ضخػیت حَسٍی یب ًوبیٌذُ ائوِ جوبػبت استبى
)10یک ضخػیت داًطگبّی ثب تخػع هطبرکت اجتوبػی (جبهؼِ ضٌبسی)
ً )11وبیٌذُ هجوغ خیزیي استبى
ً 2 )12فز اس فزهبًذاراى استبى
 )13هذیزکل ثْشیستی استبى
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تجػزُ :3
ضَرا هیتَاًذ ػالٍُ ثز افزاد هٌذرج در ثٌذّبی  16گبًِ ثٌب ثز هَضَع اس دٍ ًفز اس افزاد حمیمی ٍ حمَلی ،کبرضٌبسبى یب
افزاد خجزُ ٍ یب رٍسبی سبسهبى ّبی هزتجظ ثب ایي حَسُ سغح استبى ثِ غَرت هَردی در جلسِ دػَت ًوبیذ.

مادٌ  :4ساختار شًرا:
 -4-1رئیس ضَرا ،رئیس داًطگبُ ػلَم پشضكی استبى هیثبضذ کِ هسئَلیت هذیزیت ضَرا ٍ اثالؽ هػَثبت را ػْذُ دار
است.
 -4-2لبئن همبم رئیس داًطگبُ در اهَر هطبرکت ّبی اجتوبػی سبسهبى ّبی هزدم ًْبد ٍ خیزیِ ّبی داًطگبُ  /داًطكذُ ثِ
ػٌَاى لبئن همبم ٍدثیز ضَرا فؼبلیت هی ًوبیذ.
 -4-3ثِ هٌظَر پطتیجبًیّبی هذیزیتی ٍ فكزی ضَرا ،تٌظن دستَر جلسبت ٍ هػَثبتً ،ظبرت ثز کبرگزٍُّب ٍ کویتِّبی
ضَرا ،دثیزخبًِ ای هتٌبست ثب فؼبلیت ّبی ضَرا ٍ کویسیَى ّب تطكیل ٍ تحت ًظز دثیز ضَرا فؼبلیت هیکٌذ ٍ ٍظبیف سیز
را ػْذُ دار است:


تْیِ ٍ تٌظین دستَر جلسبت ثب ّوبٌّگی رییس



تٌظین غَرتجلسبت ٍ پیص ًَیس هػَثبت ٍ تمذین ثِ ریبست



توْیذ همذهبت تطكیل کبر گزٍّْبی تخػػی ٍ ّذایت آًْب



هستٌذسبسی هػَثبت ضَرا ٍ ارائِ آى ثِ ضَرایؼبلی خیزیي سالهت ٍسارتخبًِ.

 -4-4ضَرا هی تَاًذ ثزای اًجبم فؼبلیت ّبی خَد کبرگزٍُ ّبیی راُ اًذاسی کٌذ ،ایي کبرگزٍُ ّب هتٌبست ثب ًیبس ٍ
تطخیع ضَرا ثِ عَر دائوی یب هَلت ثب هأهَریت خبظ تطكیل ٍ تحت ًظبرت ضَرا ٍ ّذایت دثیزخبًِ ادارُ هی ضَد ٍ
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ٍظیفِ تػوین سبسی ٍ ارائِ ایذُ ،عزح ثِ ضَرا دارد .تزکیت اػضبءٍ ،ظبیف ٍ حذٍد اختیبرات ایي کبرگزٍُ ّب ثز اسبس
دستَرالؼول خبظ خَد کِ تَسظ ضَرا تػَیت هی گزدد خَاّذ ثَد.

فصل سًم :وحًٌ فعالیت شًرا
مادٌ  :5شیًٌ ادارٌ شًرا
 -5-1ضَرا ثب تَجِ ثِ ًمص تػوینسبسی ثب حضَر حذالل  2/3اػضبء ٍ رئیس ضَرا یب لبئن همبم ٍی رسویت هییبثذ ٍ
تػویوبت آى ثب تبییذ ٍ اثالؽ رئیس ضَرا ًبفذ خَاّذ ثَد.
 -5-2جلسبت ػبدی ضَرا ّز  15رٍس یكجبر ٍ جلسبت فَق الؼبدُ ثِ تمبضبی حذالل  3ػضَ ٍ هَافمت رئیس ضَرا تطكیل
هی ضَد.
 -5-3دستَر جلسبت را دثیز ثب ّوبٌّگی رئیس ضَرا تؼییي ٍ حذالل  48سبػت لجل اس تطكیل ّز جلسِ ثِ اعالع اػضبء هی
رسبًذ.
 -5-4کلیِ اػضبء هی ثبیست ضخػبً در جلسبت ضزکت ًوبیٌذ در غیز ایي غَرت ػذم حضَر را ثِ دثیز ضَرا اػالم هی
ًوبیٌذ.
ایي آییي ًبهِ در  3فػل ٍ  5هبدُ ٍ  46ثٌذ ٍ  3تجػزُ در جلسِ هَرخ  93/5/ثِ تػَیت ضَرایؼبلی رسیذ ٍ پس اس اثالؽ
تَسظ ٍسیز هحتزم ثْذاضت ،درهبى ٍ آهَسش پشضكی السم االجزا هیثبضذ.
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