بسمه تعالی
اساسنامه دبیرخانه کالن منطقه ......آمایش آموزش عالی بخش سالمت کشور

فصل اول – کلیات و اهداف :
کلیات:
در اجرای سیاست های کلی سالمت ،ابالغی مقام معظم رهبری ،سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور،
نقشه جامع علمی کشور  ،مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی و در راستای اجرای تفاهم نامه فی مابین
معاون آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سرپرست دبیرخانه به نمایندگی از کالن
منطقه..........آمایش آموزش عالی بخش سالمت کشور  ،به منظور توزیع عادالنه منابع ،ایجاد فرصت های
برابر  ،توزیع مأموریت های آموزشی نیروی انسانی متخصص موردنیاز ،استفاده از مزیت های منطقه ای ،
تمرکززدایی و جلب مشارکت دانشگاه ها در موضوعات ملی و فرا استانی وهمچنین تقسیم بندی نظام
آموزش عالی سالمت کشور از نظر آمایش سرزمینی به  01کالن منطقه  ،اساسنامه دبیرخانه کالن
منطقه.............آمای ش آموزش عالی بخش سالمت کشور بر اساس چارچوب مقررات و دستورالعمل های
یادشده تدوین گردیده است
ماده 1
نام دبیرخانه مورد نظر ،در راستای طرح تحول و نوآوری آموزش عالی سالمت است که در این اساسنامه به
اختصار «دبیرخانه کالن منطقه  »..........نامیده می شود .
ماده 2
نوع فعالیت :فعالیتهای «دبیر خانه کالن منطقه ».........اموزشی و آموزش در پژوهش بوده و ضمن رعایت کامل
قوانین و مقررات معاونت آموزشی وزارت متبوع و موضوع تفاهم نامه های شماره  ..........مورخ .......میان
دانشگاه علوم پزشکی و معاونت آموزشی وزارت متبوع فعالیت خواهد نمود.
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ماده 3
محدوده فعالیت « دبیرخانه کالن منطقه  » ........در سطح دانشگاههای واقع در کالن منطقه  .........................می
باشد.
ماده 4
محل دبیرخانه  :مرکز اصلی دبیر خانه در استان  ،..........شهرستان  ،.........به نشانی ، ......................« :دانشگاه
علوم پزشکی  ،.........دبیر خانه کالن منطقه »........واقع است و در صورت لزوم میتواند با نظر شورای سیاست
گذاری برابر مقررات در سایر دانشگاههای قطب ،شعبه نمایندگی یا دفتر دایر نماید.
ماده 5
ماموریت «دبیر خانه کالن منطقه  ».......عبارتند از :
الف) ماموریت مشترک با دیگر مناطق آمایشی
 -0باز نگری و تدوین برنامه های آموزشی (کوریکولومها)
 -2اجرایی سازی و استقرار نظام تربیت نیروهای حد واسط و اموزشهای معارتی در سطح منطقه
 -3ترویج و توسعه زیر ساخت های اخالق پزشکی و تعهد حرفه ای در مراکز آموزش عالی سالمت
منطقه
 -4توسعه فعالیتهای بین المللی در منطقه بر اساس نقشه آمایش بین الملل
 -5راه اندازی شبکه تبادالت علمی و برنامه های آموزشی مشترک با دانشگاههای معتبر جهان
 -6راه اندازی مرکز سنجش منطقه ای آموزش پزشکی بر اساس ضوابط و استانداردهای ابالغی
-7راه اندازی مرکز سنجش صالحیت بالینی در منطقه بر اساس ضوابط و استانداردهای ابالغی
 -8اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در منطقه
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-9اعتبار بخشی موسسه ای مراکز آموزشی و دزمانی (بیمارستان ها)مستقر در منطقه
-01اعتبار بخشی بین المللی دانشگاهها و موسسات آموزش علوم پزشکی مستقر در منطقه
-00توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی بر اساس ظرفیتهای موجود در منطقه و طبق ضوابط
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و با همکاری کلیه دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه
-02توسعه اموزشهای تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان های اموزشی جامع زنان مستقر در منطقه
-03حمایت از شرکتهای دانش بنیان مستقر در منطقه در زمینه آموزش پزشکی
ب)ماموریت ویژه منطقه یک
-0توسعه پزشک خانواده
-2توسعه دانش و مطالعات سرطان
-3توسعه دانش گیاهان دارویی
ج) روش اجراء
-0اجرای اهداف  02گانه در قالب تدوین برنامه راهبردی تحول و نوآوری در نظام آموزش عالی سالمت و
برنامه عملیاتی سالیانه هر یک از اهدف در قالب بسته های تحول در سطح هر یک از دانشگاههای
منطقه
-2بر گزاری نشست های هم اندیشی،سمینار و یا کنفرانس و نشست های دوره ای در سطح هر یک از
دانشگاههای منطقه
 -3برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت برای اعضاء و سایر نیروهای واجد شرایط در
حوزه تحول و نواوری در جهت ایجاد توانمندی علمی و مهارتی شناخت هریک از سیاستها  ،اهداف و
روشهای اجرایی هر چه بیشتر هر یک از بسته های ابالغی
-4تشکیل کارگروههای فنی و تخصصی هر یک از بسته های  02گانه مشترک با دیگر مناطق آمایشی و به
کارگیری اعضای هیات علمی برجسته هر یک از دانشگاهها در این دبیرخانه و تدوین برنامه های مدون
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و منظم ساالنه وتشکیل جلسات تخصصی و منظم از سوی این دبیرخانه برای اعضاء کمیته ها و سایر
اعضای هیات علمی
-5تشکیل کارگروه فنی و تخصصی ویژه در سطح کالن منطقه ..........
 -6دایر نمودن نمایشگاه عرضه دست آوردهای آموزشی و آموزش در پژوهش سالیانه و دوره ای در سطح
هر یک از دانشگاههای منطقه.........
 -7تأسیس مراکز آموزش عالی سالمت متناسب با نیازها و اولویت های منطقه در سطح هر یک از
دانشگاههای منطقه.........
 -8تأسیس مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان آموزشی در سطح هر یک از دانشگاههای منطقه........
 -9ایجاد ارتباط با مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور در راستای تبادل اطالعات
و ارائه الگوهای منطقه ای و ملی به سایر مناطق کشور و بین المللی.
 -01شناسایی و تجزیه و تحلیل مشکالت و نارسایی های موجود در منطقه در زمینه های آموزشی در
جهت حل مشکالت به ترتیب الویت ابالغی از سوی شورای سیاست گذاری
 -00برنامه ریزی مدون پژوهش در اموزش دراجرای پروژه های تحقیقی هدفمند با الویت نیازهای
آموزشی منطقه............
-02نیازسنجی نیازهای نیروی انسانی سالمت در راستای نیازهای منطقه و تامین منابع انسانی مورد نیاز
کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت
 -03برگزاری بزرگداشت برای چهره های ماندگار اموزشی در عرصه آموزش عالی سالمت در سطح
دانشگاههای منطقه...........
 -04انتشار کتب تخصصی و مقاالت پژوهش در آموزش متناسب با منابع انتشاراتی در اختیار هر یک از
دانشگاههای منطقه
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ماده 6
ترکیب اعضاء
هریک از روسای دانشگاههای منطقه و معاونین آموزشی و مدیران آموزشی و تحصیالت تکمیلی بعنوان
اشخاص حقوقی و اعضای هیات علمی خبره دارای سوابق اموزشی و پژوهشی شاخص و دبیران کارگروههای
تخصصی به انتخاب دانشگاههای منطقه به عنوان اشخاص حقیقی با داشتن شرایط ذیل و تأیید شورای سیاست
گذاری به عضویت دبیر خانه با ابالغ سرپرست دبیر خانه کالن منطقه  .............در می آیند
انواع عضویت:
دبیر خانه دارای سه نوع عضویت می باشد :دائم و افتخاری
الف) اعضای دائم  :از بین روسای دانشگاهها و معاونین آموزشی و دبیردبیرخانه کالن منطقه دارای حق رای می
باشند .
ب) اعضای افتخاری  :مدیران آموزشی و تحصیالت تکمیلی بعنوان اشخاص حقوقی و دانشمندان ،
پژوهشگران  ،نخبگان  ،علما و استادان منطقه که با تائید شورای سیاست گذاری انتخاب می شوند .
فصل دوم  :ساختار
ماده 7
ارکان «دبیر خانه کالن منطقه  ».........عبارتند از  -0 :شورای سیاست گذاری  -2کمیته اجرایی  -3کارگروه
فنی و تخصصی  -4کمیته نظارت و ارزشیابی.
ماده 8
شورای سیاست گذاری
الف ) شورای سیاست گذاری دبیر خانه کالن منطقه  ......با توجه به سند آمایش سرزمینی آموزش عالی
سالمت اهداف و آرمان های دانشگاههای منطقه در جهت تعالی و توسعه آموزش عالی سالمت از بین
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روسای دانشگاهها و معاونین آموزشی کالن منطقه .........دائرگردیده و از تمام ظرفیت های اعضای هیات
علمی منطقه هم بهره می برد.برای حفظ این آرمان ها و تحقق اهداف شورای سیاست گذاری بعد از آماده
سازی مقدمات راه اندازی «دبیر خانه کالن منطقه  ،»........شورای سیاست گذاریبصورت عادی و فوفق العاده
بصورت فصلی (سه ماه یکبار)تشکیل جلسه میدهد.
تبصره یک:جلسات شورای سیاست گذاری با حضور اکثریت اعضاء(نصف بعالوه یک) رسمیت پیدا می
کند و کلیه دانشگاههای کالن منطقه ...........موظف به اجرای مصوبات می باشد.
ب) مصوبات شورای سیاست گذاری در دبیر خانه الزم االاجراء می باشد.
تبصره دو :رئیس شورای سیاست گذاری سرپرست دبیرخانه کالن منطقه  .........خواهد بود.
ج) کمیته اجرایی دبیرخانه کالن منطقه  ........با توجه به سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سالمت اهداف و
آرمان های دانشگاههای منطقه در جهت تعالی و توسعه آموزش عالی سالمت از بین مدیران آموزشی و
تحصیالت تکمیلی منطقه دائرگردیده و از تمام ظرفیت های اعضای هیات علمی منطقه هم بهره می برد.برای
حفظ این آرمان ها و تحقق اهداف ابالغی شورای ساست گذاری ،با ترکیب کلیه اعضاء هر دو ماه یکبار
تشکیل می گردد .و مصوبات و برنامه های ابالغی شورای معاونین در قالب برنامه های راهبردی و برنامه
عملیاتی الزم االاجراء می باشد.
تبصره سه:تشکیل جلسات کمیته اجرایی با حضور تمامی اعضاءالزامی است
تبصره چهارم:رئیس کمیته اجرایی مدیر اموزشی دانشکاه قطب به انتخاب سرپرست دبیرخانه کالن منطقه
........خواهد بود.ولی دبیر کمیته اجرایی به انتخاب اعضای کمیته اجرایی تعیین می گردد.
دـ ) کمیته نظارت منطقه یک با توجه به سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سالمت اهداف و آرمان های
دانشگاههای منطقه در جهت تعالی و توسعه آموزش عالی سالمت از بین  ....................منطقه دائرگردیده و
از تمام ظرفیت های اعضای هیات علمی منطقه هم بهره می برد.برای حفظ این آرمان ها و تحقق اهداف
ابالغی شورای ساست گذاری ،با ترکیب کلیه اعضاءهر شش ماه یکبار صورت می گیرد .و نتایج احصاء
شده در جلسه مشترک کلیه اعضای دبیرخانه ارائه می گردد.
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تبصره پنجم:کمیته نظارت موظف هست بعد از ابالغ برنامه عملیاتی کمیته اجرایی  ،شاخصهای نظارتی را
احصاء،و به تصویب شورای ساست گذاری برساند و قبل از نظارت و ارزشیابی به دانشگاههای منطقه از
طریق دبیرخانه ابالغ نماید.
ذ)دبیر دبیرخانه از بین اعضای هیات علمی دانشگاهی که دبیرخانه در آنجا مستقر هست با ابالغ ریاست
دانشگاه بعنوان سرپرست دبیرخانه تعیین و زیر نظر ایشان فعالیت می کند.
ماده9
وظایف دبیر دبیرخانه
-0تشکیل جلسات شورای سیاست گذاری منطقه هر سه ماه یکبار
-2تشکیل جلسات کمیته اجرایی هر دو ماه یک بار
-3توانمند سازی اعضای دبیرخانه در زمینه برنامه ریزی راهبردی تحول و نوآوری در آموزش عالی سالمت
-4توانمند سازی اعضای کمیته اجرایی در زمینه تدوین و اجرای برنامه عملیاتی
-5نظارت  ،پیگیری و جمع آوری نتایج عملکرد کمیته اجرایی منطقه.......
-6پیشنهاد برگزاری سمینار،کنفرانس ،نمایشگاه دست آوردهای آموزشی و پژوهش در آموزش ،نشست های
علمی و هم اندیشی در سطح هریک از دانشگاههای منطقه.......
-7پیگیری و اجرایی نمودن مفاد بند 6
-8برگزاری جلسات دوره ای کارگروههای فنی و تخصصی هردو ماه یکبار
-9پیگیری انجام وظایف کمیته نظارت هر شش ماه یکبار
-01ارائه نتایج عملکرد در قالب شاخص و نمودار پیشرفت در سطح دانشگاههای منطقه........
 -00اجرای سایر وظایف محوله ابالغی از سوی وزارت متبوع و شورای سیاست گذاری
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تبصره ششم :تمام فعالیتهای دبیر دبیرخانه زیر نظر سرپرست دبیر خانه دانشگاه قطب صورت می گیرد.و
دبیر دبیر خانه موظف هست تمامی وظایف مندرج در ماده نهم را با هماهنگی و صالح دید سرپرست
دبیرخانه کالن منطقه  ........انجام دهد.
تبصره هفتم:مصوبات شورای سیاست گذاری با امضای سرپرست دبیرخانه کالن منطقه  ،.......به دانشگاههای
قطب ابالغ می گردد.
تبصره هشتم :ترکیب تعداد اعضای کمیته نظارت سه نفر از بین اعضای هیات علمی دانشگاههای منطقه با
معرفی شورای ساست گذاری با ابالغ سرپرست دبیرخانه کالن منطقه ...........خواهد بود.
فصل سوم  :بودجه و مواد متفرقه
ماده 10
بودجه «دبیر خانه کالن منطقه  »............از طریق ذیل تامین می شود:
 -0از محل اعتبارات دانشگاه قطب
 -2از محل اعتبار ابالغی از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
-3از محل اعتبار دانشگاههای منطقه در صورت تصویب در شورای سیاست گذاری
-4از طریق کمک های مردمی و خیرین سالمت
ماده 11
هزینه های دبیرخانه شامل:مصرفی جاری دبیرخانه،هزینه اجرایی نمودن برنامه ها و بسته های تحول و نوآوری
در سطح دانشگاههای منطقه،تملک دارایی در سطح دانشگاههای منطقه،هزینه سفارش طرحهای پژوهشی و نیاز
سنجی های آموزشی
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ماده 12
درآمدو هزینه های«دبیرخانه کالن منطقه  ».........در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیالن آن در پایان هر سال مالی به
مراجع ذی ربط ارائه می گردد.
ماده 13
دبیرخانه موظف هست کلیه درآمدهای ساالنه از هر محل و همچنین هزینه ها را با نظر سرپرست دبیرخانه
کالن منطقه  .......مصرف نماید.
ماده 14
انتشار هر گونه گزارش و مطبوعه ای توسط «دبیرخانه منطقه یک» پس از کسب اجازه از مراجع ذیصالح و با
هماهنگی سرپرست دبیرخانه کالن منطقه .............با رعایت کامل قوانین و مقررات انجام خواهد شد .
ماده 15
مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس اسناد آمایش سرزمینی و موارد ابالغی از سوی
معاونت اموزشی وزرات متبوع و عمومات قوانین و مقررات وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی و تفاهم
نامه های دیگر عمل خواهد شد .
ماده 16
این اساسنامه مشتمل بر  3فصل و  06ماده و  8تبصره در نشست مشترک اعضای دبیرخانه کالن منطقه.........
آمایش سرزمینی آموزش عالی سالمت مورخ  ............به تصویب رسید .
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