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ماده  -1تعریف:
تِ هٌظَر تأهیي ًیاس فزٌّگی -آهَسضی جاهعِ اّل سٌت ایزاى ضوَرا تزًاهوِریوش
هسارس علَم زیٌی اّل سٌت سیز ًظز ضَرا ًوایٌسگاى ٍلی فمیِ زر اهَر اّل سٌت
ٍ تا اّسافٍ ،ظایف ٍ اذتیارات پیصتیٌی ضسُ زر ایي اساسٌاهِ تطىیل هیضَز.
ماده  -2اهداف:
 -1تزتیت عالواى آگاُ ،هتعْس ٍ هترلك تزا اًجام ٍظایف ٍ پاسد تِ ًیاسّا زیٌی جاهعِ اّل سٌت.
 -2ساهاًسّی اهَر آهَسضی ٍ فزٌّگی تا تاویس تز آهَسشّا تغثیمی ٍ ستاى رسوی وطَر.
ً -3طز فزٌّگ تمزیة ٍ ٍحست ٍ اًسجام اسالهی.
 -4ارتما ویفی هسارس علَم زیٌی اّل سٌت.
ماده  -3ارکان:
 -1ضَرا تزًاهِریش .
 -2زتیز ٍ زتیزذاًِ.
ماده  -4ترکیة اعضای شورای ترنامهریزی:
 -1رئیس ضَرا ًوایٌسگاى ٍلیفمیِ زر اهَر اّل سٌت (رئیس ضَرا).
 -2زتیز ضَرا ًوایٌسگاى ٍلیفمیِ زر اهَر اّل سٌت.
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 -3حسالل سِ ًفز اس اعضا ضَرا ًوایٌسگاى ٍلی فمیِ تِ اًتراب ضَرا هشتَر.
ً -4وایٌسُ ضَرا عالی اًمالب فزٌّگی.
 -5رئیس ساسهاى اٍلاف ٍ اهَر ذیزیِ.
 -6رئیس زاًطگاُ هذاّة اسالهی.
 -7سِ ًفز اس علوا هذاّة اّل سٌت تِ اًتراب ضوَرا ًوایٌوسگاى ٍلویفمیوِ زر
اهَر اّل سٌت ٍ تزجیحاً اس هیاى ًوایٌسگاى اّل سٌت زر هجلس ذثزگاى رّثز .
تثصره  :اعضا حمیمی ضَرا تِ هست سِ سال اًتراب هیضًَس ٍ اًترواب هجوسز آًواى
تالهاًع است.
ماده  - 5وظایف شورای ترنامه ریزی:
 -1تصَیة تزًاهِّا ،همزرات ٍ آییيًاهِّا آهَسضی ،پژٍّطی ٍ فزٌّگی.
 -2تصَیة ضزایظ ٍ ضَاتظ صسٍر هسارن تحصیلی تزا عالب هسارس علوَم زیٌوی
اّل سٌت.
ً -3ظارت تز ویفیت تحصیلی هسارس علَم زیٌی اّل سٌت ٍ ارسضیاتی هستوز آىّا.
 -4اعغا هجَس تاسیس هسارس زیٌی اّل سٌت زر چارچَب سیاستّا ٍ ضَاتظ هصَب.
 -5صسٍر هسارن تحصیلی ٍ علوی تزا عالب ٍ ارسضیاتی هوسارن علووی صوازرُ اس
زاذل یا ذارج اس وطَر.
 -6تصَیة همزرات ٍ آییيًاهِّا اجزایی ،هالی ٍ هعاهالتی هسارس علَم زیٌی اّل سٌت.
 -7تصَیة ساذتار ساسهاًی ،تَزجِ ساالًِ ٍ ولیِ همزرات هَرز ًیاس زتیزذاًِ ضوَرا.
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تثصرهٍ :ظایف فَق زر چارچَب ًظام آهَسضی ،سیاستّا ٍ ضَاتظ هصَب ضوَرا
ًوایٌسگاى ٍلیفمیِ زر اهَر اّل سٌت اًجام هیپذیزز.
ماده  -6جْت اًجام ولیِ اهَر ٍ فعالیتّا ستاز ٍ پطتیثاًی هزتَط توِ ضوَرا
تزًاهِریش  ،زتیزذاًِ ضَرا تزًاهِریش سیز ًظز رئیس ضَرا تطىیل هیگززز.
تثصره  :اًجام ٍظایف زتیزذاًِ زر استاىّا تَسظ زفاتز ًوایٌسگاى ٍلیفمیِ زر اهَر
اّل سٌت تا ّواٌّگی رئیس ضَرا تزًاهِریش اًجام هیضَز.
ماده  -7وظایف دتیر و دتیرخانه :
ً -1ظارت ٍ ایجاز ّواٌّگی زر ذصَظ زفتز ًوایٌسگاى ٍلیفمیِ زر اهَر اّل سٌت.
 -2ارسیاتی فعالیتّا هسارس علَم زیٌی زر چارچَب ضَاتظ تعییي ضسُ.
 -3اًجام پژٍّصّا هَرز ًظز ضَرا تزًاهِریش .
 -4تْیِ ٍ تسٍیي عزحّا ٍ ارائِ ًظزیات وارضٌاسی هَرز ًیاس ضَرا تزًاهِریش .
 -5تْیِ تزًاهِ وار ٍ تٌظین زستَر جلسات ضَرا تزًاهِریش .
 -6اتالغ هصَتات ضَرا تزًاهِریش ٍ فزاّن آٍرزى توْیسات اجزایی.
 -7ارائِ گشارش عولىزز ساالًِ زتیزذاًِ یا گشارشّا السم تِ ضَرا تزًاهِریش .
تثصره  :زتیز ضَرا تزًاهِریوش  ،هوسیزیت ازار ٍ اجزایوی زتیزذاًوِ را عْوسُزار
هیتاضس ٍ تا حىن رئیس ضَرا تزًاهِریش هٌصَب هیگززز.
ماده  -8تَزجِ زتیزذاًِ تِ صَرت ووه تَسظ ساسهاى اٍلاف ٍ اهَر ذیزیِ
تأهیي هیگززز.
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ماده  -9ولیِ همزرات ٍ آییيًاهِّوا هاوایز توا ایوي اساسوٌاهِ اس توارید
تصَیة آى هٌسَخ ٍ تالاثز ذَاّس تَز.
ماده  -11ایي اساسٌاهِ هطتول تز  10هوازُ ٍ  4تثصوزُ تٌوا توِ تفوَی
جلسِ  613هَرخ  86/8/8ضَرا عالی اًموالب فزٌّگوی تَسوظ ووارگزٍُ
هٌترة ضَرا عالی تِ تصَیة رسیس.
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