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 مفاهیم عاریف وت -فصل اول
 هیف پایتعار -بخش اول

ن يدر ا :درمان و آموزش پزشكي ،وزارت بهداشت -۱ ماده
 . شود يده مينام« وزارت»نامه، به اختصار  نييآ

 :يندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درما -۲ ماده
 -يبهداشتخدمات  آموزشي، پژوهشي و مستقل  مؤسسه
هاي علوم  با مجوز شوراي گسترش دانشگاهاست که  يدرمان

 و پزشكيعلوم تربيت نيروي انساني گروه  تيمورأمپزشكي، 
و ارائه خدمات بهداشتي و درماني در يک  پژوهشانجام 
 اين در د، کهرا بر عهده دار تعريف شده ييايجغراف منطقه
 .شود مي ناميده «گاهدانش» اختصار به نامه آيين

 0.شود حداقل از سه دانشكده تشكيل ميدانشگاه : ۱ تبصره
دانشكده، واحد وابسته به دانشگاه علوم پزشكي  :۲تبصره 

و خدمات بهداشتي درماني است که حداقل داراي سه گروه 
  .آموزشي مرتبط باشد

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني -۳ ماده
هاي با بيش از  در شرايط ويژه براي شهرستان: مستقل

پانصدهزار نفر جمعيت که تقاضاي بااليي براي آموزش 
دانشگاهي دارند، با توجه به توسعه آموزش پزشكي استان و 
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 مقدمه
هاي حاکم  مشي و خط سالمت يکل يها سياست يدر راستا

ت به يکشور و عنا يالت مؤسسات آموزش عاليتشكساختار و بر 
نامه ساختار  نيي، آيعلوم پزشك يآموزش عال ينيش سرزميسند آما
و  يو خدمات بهداشت يانشكده علوم پزشكد/الت دانشگاهيو تشك

 ييو بهبود پاسخگوساختار  يريپذ و انعطاف ييهدف پويابا  يدرمان
توجه به و هاي درون و برون سازماني  متناسب با محرك ت،يريمد

 :ديامنا رس هيأتب يبه تصو ۶۹اسفند ماه در زير اصول 

  دانشكده/دانشگاه يالتيساختار تشكمنطقي نمودن 
 تيتنوع و تعدد مأموربا متناسب 

 يها مشئ ها و خط استيبا س ييسو همو  يهماهنگ 
 اسنادو  يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك

 يباالدست

  به منظور تسهيل  سطوح سازمانيو تعادل در تناسب
 گيري در امر تصميم

 و  يکار يرضرور، موازياز انجام امور غ يريجلوگ
 ها و واحدها ن سازمانيف بيتداخل وظا

 به  مديريتي و سطوح ها پستتعداد  يمتناسب ساز
 يريگ ميع در امر تصميمنظور تسر
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 مفاهیم عاریف وت -فصل اول
 هیف پایتعار -بخش اول

ن يدر ا :درمان و آموزش پزشكي ،وزارت بهداشت -۱ ماده
 . شود يده مينام« وزارت»نامه، به اختصار  نييآ

 :يندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درما -۲ ماده
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هاي علوم  با مجوز شوراي گسترش دانشگاهاست که  يدرمان

 و پزشكيعلوم تربيت نيروي انساني گروه  تيمورأمپزشكي، 
و ارائه خدمات بهداشتي و درماني در يک  پژوهشانجام 
 اين در د، کهرا بر عهده دار تعريف شده ييايجغراف منطقه
 .شود مي ناميده «گاهدانش» اختصار به نامه آيين

 0.شود حداقل از سه دانشكده تشكيل ميدانشگاه : ۱ تبصره
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و خدمات بهداشتي درماني است که حداقل داراي سه گروه 
  .آموزشي مرتبط باشد

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني -۳ ماده
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 از نظام ارائه خدمات سالمتيمورد ن يانسان يروين
و  يدر مقاطع کاردان ،شهرستان يا مناطق همجوار

  1.تشكيل مي گردد ، در قالب بومي گزينييکارشناس
سالمت شهرستان،  يمجتمع آموزش عالبا تشكيل  :تبصره

شبكه بهداشتي و درماني و مجتمع آموزش عالي سالمت 
سه بصورت يكپارچه و در قالب شبكه سالمت، مرکب از 

شهرستان  اصلي مارستانيبمرکز بهداشت شهرستان، رکن 
رييس  .يت خواهد نمودفعال ،يآموزش بهورز و مرکز

مجتمع آموزش عالي سالمت، با حكم رييس دانشگاه علوم 
ي و خدمات بهداشتي درماني استان، مسئول اين پزشك

  .شبكه خواهد بود
 و مالي استقالل با تحقيقاتي واحد: پژوهشگاه -۵ماده 

 مصوب پژوهشكده مرتبط سه حداقل داراي و واحد مديريت

که پس از تأييد  مناسب فيزيكي فضاي و واحد مديريت با
مجوز قطعي از  اخذ معاونت تحقيقات و فناوري وزارت، و

تشكيل هاي علوم پزشكي  شوراي گسترش دانشگاه
 .گردد مي

                                                           
مصوب جلسه  -سرزميني آموزش عالي سالمت سند آمايش 

 شورايعالي انقالب فرهنگي.. 08۶1/ /3مورخ   2۹.شماره
  2۹.مصوب جلسه شماره -سند آمايش سرزميني آموزش عالي سالمت 

 شورايعالي انقالب فرهنگي.. 08۶1/ /3مورخ 
وم پزشكي مصوب آيين نامه تاسيس و ارزشيابي واحدهاي تحقيقاتي عل

 شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي 80/ /0833

 

 
 

زيرساخت مناسب سالمت شهرستان، به پيشنهاد دانشگاه 
علوم پزشكي مرکز استان و پس از تصويب شوراي گسترش 

لوم دانشگاه هاي علوم پزشكي، امكان تأسيس دانشكده ع
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مستقل، که در اين 

. ، وجود داردشود مي ناميده «كدهدانش» اختصار به نامه آيين
به تربيت نيروهاي انساني در سطح مي تواند دانشكده 

کارداني، کارشناسي و بعضي از رشته هاي کارشناسي ارشد 
اي داردانشكده . پردازدبو ارائه خدمات بهداشتي و درماني 

باشد و از نظر آموزشي،  مياستقالل اجرايي، اداري و مالي 
مطابق سند راهبردي آمايش سرزميني آموزش عالي 
سالمت، زير نظر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 8.کند ميدرماني استان فعاليت 
است که  اي هسسؤم: سالمت يعالآموزش مجتمع  -۴ماده 

با ارتقاء کاربري آموزشي و پژوهشي شبكه بهداشتي و 
هاي با  در شهرستان ،برحسب نياز منطقهدرماني شهرستان، 

و برخورداري از صدهزار نفر،  جمعيت بيش از يک
هاي مناسب بهداشتي و درماني و فضاي  زيرساخت
هاي علوم  شوراي گسترش دانشگاه تصويبپس از  ،آموزشي
دانشگاه علوم پزشكي و  زيرمجموعه اي از ، به عنوانپزشكي

منطقه، جهت تربيت خدمات بهداشتي درماني استان يا 
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دار پژوهش و ارائه خدمات  عهده: گروه پژوهشي -۹ ماده
مصوب  يا شاخه هاي ها در ارتباط با يكي از رشته پژوهشي

 8 با حداقل پژوهشيگروه  .مي باشدگروه علوم پزشكي 
که الاقل يک نفر از آنان در علمي تمام وقت  هيأتعضو 

مرتبه پژوهشگري و دو نفر ديگر حداقل پژوهشيار باشند، 
معاونت تحقيقات و فناوري وزارت،  يابالغشرايط با رعايت 

 01.گردد تشكيل مي
است که واحدهاي  واحدي: فناوريعلم و پارك  -۱۱ماده 

ي دولتي و تحقيقاتي خصوصي و يا وابسته به سازمانها
يرند گ ميدر آن مستقر شده و تحت حمايت قرار  غيردولتي

تسهيالت، از  اين واحد. تا به خالقيت و نوآوري بپردازند
مند بوده  هاي مناسب بهره سرمايه معنوي، زيرساخت ،منابع

 .آورد ميرا فراهم  و موجبات توسعه فناوري و رشد اقتصادي

که داراي امكانات  واحدي: (انكوباتور) مرکز رشد -۱۱ ماده
و پشتيباني براي  ياي، آموزش مشترك، خدمات مشاوره

و شرکتهاي نوپا که در حوزه فناوري هاي کارآفرين گروه
تا در نهايت بتوانند با  ؛باشد ميمشغول به کار هستند، 

تجاري سازي طرح خود، به توليد و توسعه فناوري پرداخته 
 .زايي شوند و وارد چرخه سودآوري و اشتغال

مستقل  واحد: شهرستان بهداشت و درمان شبكه -۱۲ ماده
از  با استفاده که نظام سالمت در سطح شهرستان است
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 از متشكل است تحقيقاتي واحد: پژوهشكده -۶ماده 

 با مجوز قطعي داراي مرتبط تحقيقاتي مرکز سه حداقل

که پس از تأييد  مناسب فيزيكي فضاي و واحد مديريت
معاونت تحقيقات و فناوري وزارت، و اخذ مجوز قطعي از 

هاي علوم پزشكي تشكيل  شوراي گسترش دانشگاه
 2.گردد مي

 است تحقيقاتي واحد کوچكترين: مرکز تحقيقات -۷ ماده

دانشكدة /دانشگاه مسئول مقام باالترين درخواست به که
پزشكي، پس از تأييد  علوم هاي زمينه از يكي در متقاضي

شوراي  تصويب معاونت تحقيقات و فناوري وزارت، به
 3 .هاي علوم پزشكي رسيده باشد دانشگاهگسترش 

دار آموزش و ارائه خدمات  عهده: گروه آموزشي -۸ ماده
مصوب  يا شاخه هاي ها در ارتباط با يكي از رشته آموزشي

   با حداقل هر گروه آموزشي. مي باشدگروه علوم پزشكي 
نفر از آنان در  8که الاقل  علمي تمام وقت هيأتعضو 

 يبا رعايت شرايط ابالغ مرتبه استادياري و يا باالتر باشند،
 ۶.گردد معاونت آموزشي وزارت، تشكيل مي
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مرتبه پژوهشگري و دو نفر ديگر حداقل پژوهشيار باشند، 
معاونت تحقيقات و فناوري وزارت،  يابالغشرايط با رعايت 

 01.گردد تشكيل مي
است که واحدهاي  واحدي: فناوريعلم و پارك  -۱۱ماده 

ي دولتي و تحقيقاتي خصوصي و يا وابسته به سازمانها
يرند گ ميدر آن مستقر شده و تحت حمايت قرار  غيردولتي

تسهيالت، از  اين واحد. تا به خالقيت و نوآوري بپردازند
مند بوده  هاي مناسب بهره سرمايه معنوي، زيرساخت ،منابع

 .آورد ميرا فراهم  و موجبات توسعه فناوري و رشد اقتصادي

که داراي امكانات  واحدي: (انكوباتور) مرکز رشد -۱۱ ماده
و پشتيباني براي  ياي، آموزش مشترك، خدمات مشاوره

و شرکتهاي نوپا که در حوزه فناوري هاي کارآفرين گروه
تا در نهايت بتوانند با  ؛باشد ميمشغول به کار هستند، 

تجاري سازي طرح خود، به توليد و توسعه فناوري پرداخته 
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اغلب . وزارت بر عهده دارد ياخذ مجوز از معاونت آموزش
 يعلم هيأت ين مرکز از اعضايپزشكان متخصص ا

   0.باشند يدانشگاه مربوطه م يدانشكدة پزشك

واحد مديريتي : مرکز بهداشت شهرستان -۱۴ ماده
ريزي، هدايت، نظارت و  مستقلي است که مسئول برنامه

پشتيباني فني و لجستيكي واحدهاي ارائه خدمات 
. باشد بهداشتي و درماني سطح اول در حوزه شهرستان مي

اين واحد در شهرستان مرکز استان زير نظر مرکز بهداشت 
هاي ديگر زير نظر شبكه بهداشت و  شهرستاناستان و در 

رياست مرکز برعهده، معاون . درمان شهرستان مربوط است
  08.بهداشتي شبكه بهداشت و درمان شهرستان است

واحد ارائه خدمات : سالمت خدمات جامع مرکز  -۱۵ ماده
بهداشتي و درماني فعال در سطح اول نظام ارائه خدمات 

و روستايي است که بر  يرسالمت، مستقر در مناطق شه
ا ي يشهر سالمتگاه يحسب تراکم جمعيت، يک يا چند پا

را تحت پوشش دارد و بوسيله  ييخانه بهداشت روستا
گذشته ، که در اين واحد. شود پزشک عمومي اداره مي

ضمن ارائه برخي  د،ش ميدرماني ناميده -مرکز بهداشتي
خدمات بهداشتي تخصصي و خدمات درمان عمومي، و 

                                                           
س مورخ /01۹۶/3نامه نحوه تاسيس و بهره برداري بيمارستان ها شماره آيين   0
0 /0/0831 
د /0/811  0۶شماره  اصول و ضوابط شبكه بهداشت ودرمان مصوبه معاونت بهداشت 08

 0/00/08۶1 مورخ 

 

 
 

شدة  تعريف خدمات مختلف خود، سطوح زنجيرة ارتباط
شهرستان را  پوشش جمعيت تحت يو درمان يبهداشت

  .دينما ين و مديريت ميتأم
است که با استفاده  يموسسة پزشك: بيمارستان -۱۳ ماده

 يبه منظور درمان و بهبود يدرمان و يصياز امكانات تشخ
 يروز بصورت شبانه يي و بستريماران اعم از سرپايب

 00.دارد يگردد و انواع گوناگون يتأسيس م
و  ي، به عنوان واحد بهداشتيمارستان عموميب: ۱تبصره 

سطح دوم و سوم نظام ارائه مراقبت سالمت، با  يدرمان
، زنان و يعموم ي، جراحيداخل يحداقل چهار بخش بستر

شگاه، داروخانه، يآزما يها ز بخشيمان و اطفال و نيزا
 و تغذيه است که( اورژانس) يپزشك يها تي، فوريولوژيراد
د و براساس باش يمارستان مينفک بيال ياجزا يهمگ
 يجداگانه، صادره از سو ين فنيس و مسئوليتأس يها پروانه

 .ت خواهند بوديمعاونت درمان وزارت، مجاز به فعال
ا چند رشته يک ي، در يمارستان تخصصيب: ۲تبصره 
 .کند يفعاليت م يپزشك يتخصص ا فوقي يتخصص
است که  يمارستانيب :يدرمان-يمرکز آموزش: ۳ تبصره

ت ارائه ي، مسئوليو درمان يصيعالوه بر ارائه خدمات تشخ
را با  يان گروه پزشكيبه دانشجو ينيخدمات آموزش بال

                                                           
س مورخ /01۹۶/3آيين نامه نحوه تاسيس و بهره برداري بيمارستان ها به شماره  00
0 /0/0831 
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اغلب . وزارت بر عهده دارد ياخذ مجوز از معاونت آموزش
 يعلم هيأت ين مرکز از اعضايپزشكان متخصص ا

   0.باشند يدانشگاه مربوطه م يدانشكدة پزشك

واحد مديريتي : مرکز بهداشت شهرستان -۱۴ ماده
ريزي، هدايت، نظارت و  مستقلي است که مسئول برنامه

پشتيباني فني و لجستيكي واحدهاي ارائه خدمات 
. باشد بهداشتي و درماني سطح اول در حوزه شهرستان مي

اين واحد در شهرستان مرکز استان زير نظر مرکز بهداشت 
هاي ديگر زير نظر شبكه بهداشت و  شهرستاناستان و در 

رياست مرکز برعهده، معاون . درمان شهرستان مربوط است
  08.بهداشتي شبكه بهداشت و درمان شهرستان است

واحد ارائه خدمات : سالمت خدمات جامع مرکز  -۱۵ ماده
بهداشتي و درماني فعال در سطح اول نظام ارائه خدمات 

و روستايي است که بر  يرسالمت، مستقر در مناطق شه
ا ي يشهر سالمتگاه يحسب تراکم جمعيت، يک يا چند پا

را تحت پوشش دارد و بوسيله  ييخانه بهداشت روستا
گذشته ، که در اين واحد. شود پزشک عمومي اداره مي

ضمن ارائه برخي  د،ش ميدرماني ناميده -مرکز بهداشتي
خدمات بهداشتي تخصصي و خدمات درمان عمومي، و 

                                                           
س مورخ /01۹۶/3نامه نحوه تاسيس و بهره برداري بيمارستان ها شماره آيين   0
0 /0/0831 
د /0/811  0۶شماره  اصول و ضوابط شبكه بهداشت ودرمان مصوبه معاونت بهداشت 08

 0/00/08۶1 مورخ 
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اصطالح  ، اماواقع جزو مراکز سالمت شهري ثبت مي شود
کز سالمت همچنين مر. روستايي به آنان تعلق دارد-شهري

ه جامع شهري که به جمعيت روستايي خدمات مشاور
تغذيه و مشاوره روانشناس باليني ارائه مي دهد، نيز مرکز 

   .روستايي تلقي مي شود-سالمت جامع شهري
: پايگاه سالمت روستايي/خانه بهداشت -۱۶ ماده

ترين واحد ارائه خدمات بهداشتي و درماني در  محيطي
روستايي  سالمت جامعسطح روستا است که زير نظر مرکز 

بسته به  پايگاه سالمت روستايي/داشتهر خانه به. باشد مي
ارتباطي، جمعيت و ساير  يها شرايط جغرافيايي به ويژه راه

هاي تعريف شده، ممكن است يک يا چند روستا را  شاخص
 .تحت پوشش خدمات خود داشته باشد

ترين واحد ارائه  محيطي: سالمت شهريپايگاه  -۱۷ ماده
خدمات بهداشتي و درماني در سطح شهر است که زير نظر 

و کليه خدمات . باشد شهري مي سالمت جامعمرکز 
 پايگاه سالمت/بهداشت  بهداشتي که در روستا به عهده خانه

                                                           
 معاونت -کالنتري و همكاران ناصر دکتر -درمان و بهداشت استانداردهاي شبكه 0۹

آذر  -شبكه نظام استانداردهاي و ضوابط تدوين شبكه، گروه مديريت بهداشت، مرکز
08۶1 

 معاونت -کالنتري و همكاران ناصر دکتر -درمان و بهداشت استانداردهاي شبكه 02
آذر  -شبكه نظام استانداردهاي و ضوابط تدوين شبكه، گروه مديريت بهداشت، مرکز

08۶1 

 

 
 

هاي بهداشت و هدايت  ها و خانه گاهينظارت بر فعاليت پا
آنها، نيازهاي خدمات درمان سرپايي و بستري جمعيت 
تحت پوشش خود را از طريق ارجاع و ارتباط با بيمارستان 

 01.کند شهرستان تأمين مي
سالمت شبانه روزي خدمات جامع مرکز : ۱تبصره 
معيت که جاست در مناطق روستايي واحدي : روستايي

نفر است و در گلوگاه  111 0تحت پوشش آنان بيش از 
جمعيتي واقع شده و فاصله محل استقرار آنان با خودرو 
بيش از نيم ساعت با اولين مرکز ارائه دهنده خدمات 
بستري يا بستري موقت شامل بيمارستان يا مرکز شبانه 

مجهز به دو اتاق بستري  واحداين . روزي ديگر مي باشد
نفر، دو  ده هزار ازاي هره متر از شش ساعت و بک)موقت 

ريوي و -، امكانات احياء قلبي(تخت بستري موقت زن و مرد
 .مي باشدانجام جراحي هاي کوچک 

: روستايي-سالمت شهريخدمات جامع مرکز  :۲تبصره 
که تعدادي از جمعيت  استمستقر در منطقه شهري  واحد

روستايي را با واسطه خانه بهداشت يا پايگاه سالمت 
در . روستايي يا به صورت مستقيم در پوشش خود دارند

                                                           
 معاونت -کالنتري و همكاران ناصر دکتر -درمان و بهداشت استانداردهاي شبكه 01

آذر  -شبكه نظام استانداردهاي و ضوابط تدوين شبكه، گروه مديريت بهداشت، مرکز
08۶1 

 معاونت -کالنتري و همكاران ناصر دکتر -درمان و بهداشت استانداردهاي شبكه  0
آذر  -شبكه نظام استانداردهاي و ضوابط تدوين شبكه، گروه مديريت بهداشت، مرکز

08۶1 
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اصطالح  ، اماواقع جزو مراکز سالمت شهري ثبت مي شود
کز سالمت همچنين مر. روستايي به آنان تعلق دارد-شهري

ه جامع شهري که به جمعيت روستايي خدمات مشاور
تغذيه و مشاوره روانشناس باليني ارائه مي دهد، نيز مرکز 

   .روستايي تلقي مي شود-سالمت جامع شهري
: پايگاه سالمت روستايي/خانه بهداشت -۱۶ ماده

ترين واحد ارائه خدمات بهداشتي و درماني در  محيطي
روستايي  سالمت جامعسطح روستا است که زير نظر مرکز 

بسته به  پايگاه سالمت روستايي/داشتهر خانه به. باشد مي
ارتباطي، جمعيت و ساير  يها شرايط جغرافيايي به ويژه راه

هاي تعريف شده، ممكن است يک يا چند روستا را  شاخص
 .تحت پوشش خدمات خود داشته باشد

ترين واحد ارائه  محيطي: سالمت شهريپايگاه  -۱۷ ماده
خدمات بهداشتي و درماني در سطح شهر است که زير نظر 

و کليه خدمات . باشد شهري مي سالمت جامعمرکز 
 پايگاه سالمت/بهداشت  بهداشتي که در روستا به عهده خانه

                                                           
 معاونت -کالنتري و همكاران ناصر دکتر -درمان و بهداشت استانداردهاي شبكه 0۹

آذر  -شبكه نظام استانداردهاي و ضوابط تدوين شبكه، گروه مديريت بهداشت، مرکز
08۶1 

 معاونت -کالنتري و همكاران ناصر دکتر -درمان و بهداشت استانداردهاي شبكه 02
آذر  -شبكه نظام استانداردهاي و ضوابط تدوين شبكه، گروه مديريت بهداشت، مرکز

08۶1 
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 واحدي است: پايگاه مراقبت بهداشتي مرزي ممتاز .أ 
بطور مستقر در مرزهايي که حجم تردد مسافر روزانه 

هزار نفر و حجم کاالي تردد شده  0متوسط بيش از 
برابر مرزهاي درجه يک مي  8در اين مرزها حداقل 

 .ساعته فعال است 1 اين پايگاه بصورت . باشد
 واحدي است: پايگاه مراقبت بهداشتي مرزي درجه يک .ب 

مستقر در مرزهايي که داراي تردد مسافر روزانه 
م کاالي مبادله نفر و حج هزار 0هزار تا 3 متوسط بين

اين . کاميون مي باشد 11 شده در آن بطور متوسط 
پايگاه در دو شيفت صبح و عصر فعاليت دارد و با 
توجه به تغيير شرايط و حجم کار مي تواند شبانه 
روزي هم فعال باشد و در يک پايانه مرزي زميني، 
. فرودگاه بين المللي و يا بندري بزرگ استقرار دارد

وابسته به نزديكترين مرکز سالمت جامع  اين پايگاه
مرکز بهداشت  و زيرنظرروستايي يا شهري بوده 

 .شودشهرستان اداره مي
 واحدي است: پايگاه مراقبت بهداشتي مرزي درجه دو .ج 

مستقر در مرزهايي که تردد مسافر روزانه متوسط بين 
نفر و حجم کاالي مبادله شده در آن  هزار3هزار تا  

اين . کاميون است 11 تا  011 متوسط بين بطور
 سالمت جامعپايگاه همزمان با شيفت کاري مرکز 

 .فعاليت داردخود تابع روستايي يا شهري 

 

 
 

قرار دارد و بخشي از خدمات درماني را در مناطق شهري 
 .به عهده دارد

در مناطقي که امكان : تسهيالت زايمانيواحد  -۱۸ماده 
دسترسي به بيمارستان و زايشگاه وجود ندارد، صرفاٌ به 
منظور انجام زايمان طبيعي بدون عارضه و غيراورژانس 
براي جمعيت تحت پوشش مرکز سالمت جامع، در نظر 

جامع  اين واحد بايد در جوار يک مرکز. گرفته شده است
ه و مجهز به يک دستگاه شبانه روزي قرار داشت سالمت

 0۶.آمبوالنس، با شرايط اعزام باشد
اين واحد در : پايگاه مراقبت بهداشتي مرزي -۱۹ماده 

پايانه زميني، دريايي، هوايي و نيز بازارچه هاي زميني و 
شود و نقش سد دفاعي جلوگيري کننده از دريايي ايجاد مي

ها به داخل کشور را براساس ضوابط و نفوذ بيماري
هاي مراقبت بهداشتي پايگاه. عيارهاي بين المللي داردم

مرزي براساس اهميت پايانه مرزي، حجم جمعيت در حال 
تردد و زمان فعاليت پايگاه، در چهار سطح زير درجه بندي 

 .مي گردند

                                                           
 معاونت -کالنتري و همكاران ناصر دکتر -درمان و بهداشت استانداردهاي شبكه 03

آذر  -شبكه نظام استانداردهاي و ضوابط تدوين شبكه، گروه مديريت بهداشت، مرکز
08۶1 
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آذر  -شبكه نظام استانداردهاي و ضوابط تدوين شبكه، گروه مديريت بهداشت، مرکز

08۶1 
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 واحدي است: پايگاه مراقبت بهداشتي مرزي ممتاز .أ 
بطور مستقر در مرزهايي که حجم تردد مسافر روزانه 

هزار نفر و حجم کاالي تردد شده  0متوسط بيش از 
برابر مرزهاي درجه يک مي  8در اين مرزها حداقل 

 .ساعته فعال است 1 اين پايگاه بصورت . باشد
 واحدي است: پايگاه مراقبت بهداشتي مرزي درجه يک .ب 

مستقر در مرزهايي که داراي تردد مسافر روزانه 
م کاالي مبادله نفر و حج هزار 0هزار تا 3 متوسط بين

اين . کاميون مي باشد 11 شده در آن بطور متوسط 
پايگاه در دو شيفت صبح و عصر فعاليت دارد و با 
توجه به تغيير شرايط و حجم کار مي تواند شبانه 
روزي هم فعال باشد و در يک پايانه مرزي زميني، 
. فرودگاه بين المللي و يا بندري بزرگ استقرار دارد

وابسته به نزديكترين مرکز سالمت جامع  اين پايگاه
مرکز بهداشت  و زيرنظرروستايي يا شهري بوده 

 .شودشهرستان اداره مي
 واحدي است: پايگاه مراقبت بهداشتي مرزي درجه دو .ج 

مستقر در مرزهايي که تردد مسافر روزانه متوسط بين 
نفر و حجم کاالي مبادله شده در آن  هزار3هزار تا  

اين . کاميون است 11 تا  011 متوسط بين بطور
 سالمت جامعپايگاه همزمان با شيفت کاري مرکز 

 .فعاليت داردخود تابع روستايي يا شهري 
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شهرستان ها، مرکز استان باشد، بايستي در مرکز استان راه 
 .اندازي شود
 تعاریف اختصاصی  -بخش دوم

 ةنحو ي،گير تصميمسطوح  :ساختار سازماني -۲۱ماده 
 اجزايوابط ميان و رسلسله مراتب  ،تقسيم و توزيع وظايف

دهد و شامل  را نشان مي آنها حدود اختياراتو سازماني 
 هاي سازماني وظايف، نمودار و پستمأموريت و شرح 

   .باشد مي
تصويري است که نشانگر روابط، : نمودار سازماني -۲۲ماده 

دانشكده و /دانشگاهسلسله مراتب و سطوح سازماني 
 8 .باشد واحدهاي تابعه مي

که تعداد است  معيارهايي: ضوابط تشكيالتي -۲۳ ماده
 ، شرح وظايفي سازمانيها و پست واحدهاتنوع و  سطوح
 1 .نمايد تعيين مي را چگونگي توزيع وظايف آنها و

از اجزاي ساختار سازماني است : واحد سازماني -۲۴ماده 
رياست، )سطوح سازماني تابعه اع که در قالب يكي از انو

                                                           
 معاونت -کالنتري و همكاران ناصر دکتر -درمان و بهداشت استانداردهاي شبكه 0 

آذر  -شبكه نظام استانداردهاي و ضوابط تدوين شبكه، گروه مديريت بهداشت، مرکز
08۶1 

 -سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور -مصوبات برنامه اصالح ساختار تشكيالت دولت  
 0838پاييز 

 -سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور -مصوبات برنامه اصالح ساختار تشكيالت دولت 8 
 0838پاييز 

 -سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور -مصوبات برنامه اصالح ساختار تشكيالت دولت 1 
 0838پاييز 

 

 
 

واحدي است : درجه سهمرزي پايگاه مراقبت بهداشتي  .د 
مرزهايي که از نظر تردد با اولويت ترانزيت مستقر در 

ر موقتي يا مقطعي بطوبار بوده و تردد مسافر در آن 
نفر تردد  هزار  پذيرد و روزانه کمتر ازصورت مي
 011همچنين تردد کاال در آن کمتر از . مسافر دارد

اين پايگاه . کشتي در روز مي باشد/کاميون يا لنج
همزمان با شيفت کاري مرکز تابع آن فعاليت دارد و 
وابسته به نزديكترين مرکز سالمت جامع روستايي يا 

 1 .باشدشهري مي
هاي مرکز مرجع مشاوره و مراقبت بيماري -۲۱ماده 
است که در زير مجموعه مرکز بهداشت  واحدي: رفتاري

شهرستان با بسته خدمت مشخص به درمان مراجعين و 
هاي هاي عفوني خاص و بيماريبيماران مبتال به بيماري

بيماري هاي جنسي، ناشي از مشكالت رفتاري مانند ايدز، 
 11 اين واحد به ازاي. پردازدب و معتادان مي-هپاتيت

هزار نفر جمعيت از يک تا چند شهرستان مجاور هم با 
در صورتيكه يكي از اين . رعايت دسترسي ايجاد مي شود

                                                           
 معاونت -کالنتري و همكاران ناصر دکتر -درمان و بهداشت استانداردهاي شبكه 1 

آذر  -شبكه نظام استانداردهاي و ضوابط تدوين شبكه، گروه مديريت بهداشت، مرکز
08۶1 
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شهرستان ها، مرکز استان باشد، بايستي در مرکز استان راه 
 .اندازي شود
 تعاریف اختصاصی  -بخش دوم

 ةنحو ي،گير تصميمسطوح  :ساختار سازماني -۲۱ماده 
 اجزايوابط ميان و رسلسله مراتب  ،تقسيم و توزيع وظايف

دهد و شامل  را نشان مي آنها حدود اختياراتو سازماني 
 هاي سازماني وظايف، نمودار و پستمأموريت و شرح 

   .باشد مي
تصويري است که نشانگر روابط، : نمودار سازماني -۲۲ماده 

دانشكده و /دانشگاهسلسله مراتب و سطوح سازماني 
 8 .باشد واحدهاي تابعه مي

که تعداد است  معيارهايي: ضوابط تشكيالتي -۲۳ ماده
 ، شرح وظايفي سازمانيها و پست واحدهاتنوع و  سطوح
 1 .نمايد تعيين مي را چگونگي توزيع وظايف آنها و

از اجزاي ساختار سازماني است : واحد سازماني -۲۴ماده 
رياست، )سطوح سازماني تابعه اع که در قالب يكي از انو

                                                           
 معاونت -کالنتري و همكاران ناصر دکتر -درمان و بهداشت استانداردهاي شبكه 0 

آذر  -شبكه نظام استانداردهاي و ضوابط تدوين شبكه، گروه مديريت بهداشت، مرکز
08۶1 

 -سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور -مصوبات برنامه اصالح ساختار تشكيالت دولت  
 0838پاييز 

 -سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور -مصوبات برنامه اصالح ساختار تشكيالت دولت 8 
 0838پاييز 

 -سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور -مصوبات برنامه اصالح ساختار تشكيالت دولت 1 
 0838پاييز 
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افزاري است  سامانة نرم: تشكيالت سامانة جامع -۲۷ماده 
ها  دانشكده/هاي تشكيالتي دانشگاه که به عنوان بانک داده

نمايد و کليه مكاتبات و فرآيندهاي مربوط به  عمل مي
تشكيالت و تغييرات مربوطه به صورت مستمر در آن ثبت 

 .شود و ذخيره مي
عبارت است از جايگاهي که در : پست سازماني -۲۸ماده 

دانشكده براي انجام وظايف و /سازماني دانشگاهساختار 
مسئوليت هاي مشخص پيش بيني و براي تصدي يک 

 ۶ .کارمند در نظر گرفته مي شود
مجموعه وظايف و : شرح وظايف پست سازماني -۲۹ماده 
هايي است که براي يک پست سازماني و در راستاي  نقش

 انجام بخشي از مأموريت واحد سازماني تعيين و ابالغ
 .باشد گردد و مستخدم مكلف به انجام آن مي مي

عبارت است از پست : هم ترازپست با نام  -۳۱ماده 
سازماني با نامي که با پيش کد صفر و شماره متوالي، ويژة 
جانبازان تعيين و در اول مجموعة تشكيالتي 

شود و تا رسيدن خدمت  دانشكده ايجاد مي/دانشگاه
ي خروج از خدمت، براي مستخدم جانباز به شرايط عموم

                                                           
 قانون مديريت  خدمات کشوري

 

 
 

دار انجام  عهدهيا وابسته، ( گروه/معاونت، مديريت، اداره
 دانشكده/انشگاهوظايف متجانس و مرتبط با اهداف د

   .باشد مي
ها و  واحدي است که از نظر سياست: واحد تابعه: ۱تبصره 

و  مالي ،تشكيالتي ، استخدامي،ها و نيز امور اداري مشي خط
 ۹ . باشد مي دانشكده/دانشگاهتابع معامالتي 

ها  واحدي است که از نظر سياست: واحد وابسته: ۲تبصره 
امور است، اما از نظر  دانشكده/دانشگاهها تابع  مشي و خط
و معامالتي مستقل  مالي ،تشكيالتي ، استخدامي،اداري
 2 .باشد مي

هائي  مجموعه وظايف و نقش: شرح وظايف واحد -۲۵ماده 
است که براي يک واحد سازماني و در راستاي انجام بخشي 

 3 .گردد از ماموريت سازمان تعيين و ابالغ مي
اي مشتمل بر تعداد،  مجموعه: تشكيالت تفصيلي -۲۶ماده 

 .باشد دانشكده مي/هاي سازماني دانشگاه نوع و سطح پست

                                                           
 -سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور -مصوبات برنامه اصالح ساختار تشكيالت دولت   

 0838پاييز 
 -سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور -مصوبات برنامه اصالح ساختار تشكيالت دولت ۹ 

 0838پاييز 
 -سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور -مصوبات برنامه اصالح ساختار تشكيالت دولت 2 

 0838پاييز 
 -سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور -مصوبات برنامه اصالح ساختار تشكيالت دولت 3 

 0838پاييز 
 -يزي کشورسازمان مديريت و برنامه ر -مصوبات برنامه اصالح ساختار تشكيالت دولت 3 

 0838پاييز 
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افزاري است  سامانة نرم: تشكيالت سامانة جامع -۲۷ماده 
ها  دانشكده/هاي تشكيالتي دانشگاه که به عنوان بانک داده

نمايد و کليه مكاتبات و فرآيندهاي مربوط به  عمل مي
تشكيالت و تغييرات مربوطه به صورت مستمر در آن ثبت 

 .شود و ذخيره مي
عبارت است از جايگاهي که در : پست سازماني -۲۸ماده 

دانشكده براي انجام وظايف و /سازماني دانشگاهساختار 
مسئوليت هاي مشخص پيش بيني و براي تصدي يک 

 ۶ .کارمند در نظر گرفته مي شود
مجموعه وظايف و : شرح وظايف پست سازماني -۲۹ماده 
هايي است که براي يک پست سازماني و در راستاي  نقش

 انجام بخشي از مأموريت واحد سازماني تعيين و ابالغ
 .باشد گردد و مستخدم مكلف به انجام آن مي مي

عبارت است از پست : هم ترازپست با نام  -۳۱ماده 
سازماني با نامي که با پيش کد صفر و شماره متوالي، ويژة 
جانبازان تعيين و در اول مجموعة تشكيالتي 

شود و تا رسيدن خدمت  دانشكده ايجاد مي/دانشگاه
ي خروج از خدمت، براي مستخدم جانباز به شرايط عموم

                                                           
 قانون مديريت  خدمات کشوري
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 :سطوح سازمانی -فصل دوم
بر اساس ضوابط تشكيالتي، حداکثر چهار سطح  -۳۳ ماده

دانشكده ايجاد / سازماني تابعه به ترتيب زير در دانشگاه
 :شود يم

  رياست 
 معاونت 
 مديريت 

 اداره/گروه 

اولين سطح سازماني است که مسئول و : رياست -۳۴ ماده
دانشكده /پاسخگوي مستقيم کليه وظايف محوله به دانشگاه

 .است

دومين سطح سازماني پس از رياست : معاونت -۳۵ ماده
دانشكده است که انجام بخشي از وظايف مرتبط با /دانشگاه

 يتعداد معاونتها. دانشكده را بر عهده دارد/اهداف دانشگاه
با تأييد مرکز توسعه مديريت و تحول دانشكده /هر دانشگاه

حسب تواند  ت امنا دانشگاه ميأاداري وزارت و مجوز هي
 . ن گرددييتع يالتيمقررات تشكضوابط و 

از  يتواند حداقل با سه واحد سازمان هر معاونت مي -تبصره
 .، سازماندهي شوديا چهارم سازمانيانواع سطح سوم و 

سومين سطح سازماني است که انجام : مديريت -۳۶ ماده
را در زمينه دانشكده /دانشگاه بخشي از وظايف معاونت

در . هاي اجرايي، مطالعاتي و تحقيقاتي بر عهده دارد فعاليت

 

 
 

با خروج جانباز . گردد آنان در مجموعه مزبور حفظ مي
 81.سرافراز از خدمت، پست مزبور حذف خواهد شد

پست با تصدي است که براساس : پست مميزدار -۳۱ماده 
تغييرات ساختاري يا تشكيالتي يا قوانين و مقررات حاکم 

واحد  هاي دانشكده، در انتهاي مجموعه پست/بر دانشگاه
شود و تا خروج شاغل مربوطه و يا  سازماني ايجاد مي

تغييرات پست براي شاغل، حفظ و در نهايت حذف 
 .گردد مي

ها هستند  آن دسته از پست: پست بدون شماره -۳۲ماده 
که فرد واجد شرايط با حفظ پست سازماني خود از محلي 

ها  اين نوع پست. نمايد ديگر در اين پست انجام وظيفه مي
دار يا بدون ستاره، به ترتيب متناسب با  تواند ستاره مي

 .علمي باشد هيأتغير/علمي يا  هيأتشرايط احراز افراد 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي،   مادة   بند د تبصره  81

 0821/8/80مصوب 
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 :سطوح سازمانی -فصل دوم
بر اساس ضوابط تشكيالتي، حداکثر چهار سطح  -۳۳ ماده

دانشكده ايجاد / سازماني تابعه به ترتيب زير در دانشگاه
 :شود يم

  رياست 
 معاونت 
 مديريت 

 اداره/گروه 

اولين سطح سازماني است که مسئول و : رياست -۳۴ ماده
دانشكده /پاسخگوي مستقيم کليه وظايف محوله به دانشگاه

 .است

دومين سطح سازماني پس از رياست : معاونت -۳۵ ماده
دانشكده است که انجام بخشي از وظايف مرتبط با /دانشگاه

 يتعداد معاونتها. دانشكده را بر عهده دارد/اهداف دانشگاه
با تأييد مرکز توسعه مديريت و تحول دانشكده /هر دانشگاه

حسب تواند  ت امنا دانشگاه ميأاداري وزارت و مجوز هي
 . ن گرددييتع يالتيمقررات تشكضوابط و 

از  يتواند حداقل با سه واحد سازمان هر معاونت مي -تبصره
 .، سازماندهي شوديا چهارم سازمانيانواع سطح سوم و 

سومين سطح سازماني است که انجام : مديريت -۳۶ ماده
را در زمينه دانشكده /دانشگاه بخشي از وظايف معاونت

در . هاي اجرايي، مطالعاتي و تحقيقاتي بر عهده دارد فعاليت
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اداره فاقد . وجه غالب وظايف اداره، اجرايي است. باشد مي
 .گيرد قرار مي« رئيس اداره»واحد تابعه است و در رأس آن 

يا پست در موارد خاص ايجاد هر گونه سطح  -تبصره
هماهنگي مرکز توسعه مديريت و تحول اداري سازماني، با 

و تأييد معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت انجام مي 
 .گردد
 يدارا واحد سازماني وابسته، اما: سازمان -۳۹ ماده
دار بخشي  که عهده مالي مستقل استو  يت حقوقيشخص

 .باشد مي دانشكده/از وظايف دانشگاه
ت يشخص يدارا وابسته، اماواحد سازماني : مرکز -۴۱ ماده

دار بخشي از وظايف  که عهده مالي مستقل است
 .باشد مي دانشكده/دانشگاه

: دانشكده/انشگاهساماندهي تشكيالت دکميته  -۴۱ ماده
الت يو تشكساختار سازماني ساماندهي  مسئول ،اين کميته

 . باشد دانشكده مي/دانشگاه يليتفص
 : اعضاءب يترک -الف
 (تهيس کميئر) دانشكده/دانشگاهرئيس  -0
ر يدب)دانشكده /دانشگاهمديريت و منابع معاون توسعه  - 

 (تهيکم
دانشكده با /ت امناي دانشگاهأيک نفر از اعضاي هي -8

 امنا أتهي ياعضا انتخاب

 

 
 

 و پست مديريتتعداد  .گيرد قرار مي« مدير»راس مديريت، 
متناسب با وظايف و مأموريت محوله  ،رمجموعهيز سازماني

وزارت و مجوز  معاونت توسعه مديريت و منابعبا تأييد 
حسب ضوابط و تواند  مي دانشكده/ت امنا دانشگاهأهي

 . ن گرددييتع يالتيمقررات تشك

يا گروه و  قالب اداره وهاي هر مديريت در  پست: ۱تبصره 
يا ترکيبي از اداره و گروه، بر اساس تنوع وظايف، 

الزاماً ايجاد  ،ليكن براي ايجاد مديريت. شود سازماندهي مي
باشد و بر حسب مأموريت و  اداره و گروه ضروري نمي

توان مستقيم تحت  هاي سازماني را مي وظايف محوله، پست
 .بيني نمود نظر مدير و يا معاون وي پيش

در هر مديريت در صورت عدم ايجاد گروه يا : ۲تبصره 
يک پست معاون  حداکثر توان يم، ل آنيدر ذ اداره
 .دنموبيني  پيش
يكي از چهارمين سطح سازماني است که : گروه -۳۷ ماده
ا مديريت يدار انجام بخشي از وظايف معاونت و  عهده

وجه غالب وظايف گروه، مطالعاتي و تحقيقاتي . باشد مي
رئيس »گروه فاقد واحد تابعه است و در رأس آن . است
 . قرار دارد« گروه

يكي از چهارمين سطح سازماني است که : اداره -۳۸ ماده
ا مديريت يدار انجام بخشي از وظايف معاونت و  عهده
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اداره فاقد . وجه غالب وظايف اداره، اجرايي است. باشد مي
 .گيرد قرار مي« رئيس اداره»واحد تابعه است و در رأس آن 

يا پست در موارد خاص ايجاد هر گونه سطح  -تبصره
هماهنگي مرکز توسعه مديريت و تحول اداري سازماني، با 

و تأييد معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت انجام مي 
 .گردد
 يدارا واحد سازماني وابسته، اما: سازمان -۳۹ ماده
دار بخشي  که عهده مالي مستقل استو  يت حقوقيشخص

 .باشد مي دانشكده/از وظايف دانشگاه
ت يشخص يدارا وابسته، اماواحد سازماني : مرکز -۴۱ ماده

دار بخشي از وظايف  که عهده مالي مستقل است
 .باشد مي دانشكده/دانشگاه

: دانشكده/انشگاهساماندهي تشكيالت دکميته  -۴۱ ماده
الت يو تشكساختار سازماني ساماندهي  مسئول ،اين کميته

 . باشد دانشكده مي/دانشگاه يليتفص
 : اعضاءب يترک -الف
 (تهيس کميئر) دانشكده/دانشگاهرئيس  -0
ر يدب)دانشكده /دانشگاهمديريت و منابع معاون توسعه  - 

 (تهيکم
دانشكده با /ت امناي دانشگاهأيک نفر از اعضاي هي -8

 امنا أتهي ياعضا انتخاب
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 :اجرافرایند  -مسوفصل 
نمودار سازماني و تشكيالت تفصيلي  -۴۲ هماد

توسط هر پنج سال يک بار حداکثر دانشكده /دانشگاه
بازنگري مورد دانشكده /کميته ساماندهي تشكيالت دانشگاه

با امضاي وزير  ت امنا،اصويب هيپس از ت و قرار گرفته،
 .گردد يمابالغ جهت اجرا 

در صورت نياز به توسعه تشكيالت تفصيلي براي  :۱ تبصره
واحدهاي جديد و يا اصالح سطوح سازماني اعم از ادغام، 
حذف، تبديل، تغيير و ايجاد پست يا واحد سازماني، قبل از 

امنا،  هيأتپايان دورة پنج ساله، و بنابر تشخيص 
، ضوابط ،پيشنهادهاي تشكيالتي مبتني بر اصول

معاونت ابالغي از سوي  ينداردهاها و استا دستورالعمل
، توسط واحد تخصصي توسعه مديريت و منابع وزارت

 شود و پس از تأييد نشكده تهيه ميدا/تشكيالت دانشگاه
و تصويب دانشكده /دانشگاه ساماندهي تشكيالتکميته 

 . باشد قابل اجرا ميت امنا اهي
هاي مديريتي و سرپرستي  ايجاد پست :۲ تبصره
دانشكده فقط براي واحدهاي جديد و يا توسعه /دانشگاه

معاونت توسعه يافته در چارچوب ضوابط و مقررات ابالغي 
 .گيرد انجام ميمديريت و منابع وزارت 

زير موارد  در، يسازمان تبديل و تغيير پست -۴۳ ماده
 :باشد ممنوع مي

 

 
 

يا  تحول اداري وزارت رئيس مرکز توسعه مديريت و -1
  نمايندة تام االختيار

مجامع و شوراهاي هاي امنا،  هيأتندة دبيرخانة ينما - 
 وزارت

 :وظايفشرح  -ب
تشكيالت تفصيلي  و نمودار سازمانيبررسي و تأييد -0

ضوابط، براساس / دانشكده/ پيشنهادي دانشگاه
مرکز  ياز سو يابالغ يها و استانداردها عملالدستور

هاي تخصصي  و حوزه توسعه مديريت و تحول اداري
  دانشكده/دانشگاهآن به هيأت امناي  ارسالو  وزارت

 جهت تصويب

 تشكيالت تفصیيلي نمودار سازماني و  بررسي و تأييد - 
واحدهاي سازماني توسعه يافتیه و يیا تیازه تأسیيس     

پيشیینهادي داراي مجییوز از سییوي مراجییع ذيییربط، 
براسییییاس ضییییوابط و   دانشییییكده/ دانشییییگاه
مرکیز توسیعه میديريت و    هیاي ابالغیي    دستورالعمل
 ارسیال و  هاي تخصصیي وزارت  و حوزهتحول اداري 

 بيتصو جهت دانشكده/دانشگاه يامنا أتيه بهآن 

هدايت، هماهنگي و پيگيري جاريزي تشكيالت  -8
 مصوب
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 :اجرافرایند  -مسوفصل 
نمودار سازماني و تشكيالت تفصيلي  -۴۲ هماد

توسط هر پنج سال يک بار حداکثر دانشكده /دانشگاه
بازنگري مورد دانشكده /کميته ساماندهي تشكيالت دانشگاه

با امضاي وزير  ت امنا،اصويب هيپس از ت و قرار گرفته،
 .گردد يمابالغ جهت اجرا 

در صورت نياز به توسعه تشكيالت تفصيلي براي  :۱ تبصره
واحدهاي جديد و يا اصالح سطوح سازماني اعم از ادغام، 
حذف، تبديل، تغيير و ايجاد پست يا واحد سازماني، قبل از 

امنا،  هيأتپايان دورة پنج ساله، و بنابر تشخيص 
، ضوابط ،پيشنهادهاي تشكيالتي مبتني بر اصول

معاونت ابالغي از سوي  ينداردهاها و استا دستورالعمل
، توسط واحد تخصصي توسعه مديريت و منابع وزارت

 شود و پس از تأييد نشكده تهيه ميدا/تشكيالت دانشگاه
و تصويب دانشكده /دانشگاه ساماندهي تشكيالتکميته 

 . باشد قابل اجرا ميت امنا اهي
هاي مديريتي و سرپرستي  ايجاد پست :۲ تبصره
دانشكده فقط براي واحدهاي جديد و يا توسعه /دانشگاه

معاونت توسعه يافته در چارچوب ضوابط و مقررات ابالغي 
 .گيرد انجام ميمديريت و منابع وزارت 

زير موارد  در، يسازمان تبديل و تغيير پست -۴۳ ماده
 :باشد ممنوع مي
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طرح توسعه واحدهاي آموزش علوم پزشكي  -۴۸ ماده
سرزميني ، مبتني بر سند آمايش ها دانشكده/دانشگاه

عالي انقالب  آموزش عالي علوم پزشكي مصوب شوراي
 تهيه ،توسط معاونت آموزشي وزارت ،و ضوابط آن فرهنگي

، جهت اجرا به ها تصويب شوراي گسترش دانشگاهاز  پس و
 .شود ها ابالغ مي دانشكده /دانشگاه
الذکر توسط کميته هاي فوقتشكيالت واحد :تبصره

نامه تهيه و تنظيم و از سوي اين آيين 10موضوع ماده 
 .گرددمعاونت توسعه مديريت ومنابع وزارت ابالغ مي

طرح توسعه واحدهاي پژوهش و فناوري، شامل  -۴۹ ماده
مرکز تحقيقات، پژوهشكده، پژوهشگاه و ساير واحدهاي 
تشكيالتي مشابه، مبتني بر سند آمايش سرزميني آموزش 

ب فرهنگي و عالي انقال مصوب شورايعالي علوم پزشكي 
 تهيه ،وزارت فناوري تحقيقات وتوسط معاونت  ،ضوابط آن

، جهت اجرا به ها از تصويب شوراي گسترش دانشگاه پس و
 .شود ها ابالغ مي دانشكده/دانشگاه
الذکر توسط کميته تشكيالت واحدهاي فوق :تبصره

اين آيين نامه تهيه و تنظيم و از سوي  10موضوع ماده 
 .گرددمديريت ومنابع وزارت ابالغ ميمعاونت توسعه 

امنا،  هيأتمسئوليت جاريزي تشكيالت مصوب  -۵۱ ماده
هاي سازماني جديد با قديم، تعيين  انطباق عناوين پست

هاي مازاد و تنظيم صورتجلسه انتصابات  تكليف پست

 

 
 

سازماني غيرمديريتي و هاي  تغيير عنوان پست .0
 سرپرستي هاي مديريتي و غيرسرپرستي به پست

هاي  علمي به پست هيأتهاي  تغيير عنوان پست . 
 علمي هيأتغير

به  يو تخصص ياصلهاي  تغيير عنوان پست .8
 هاي پشتيباني و خدماتي پست

ايجاد پست در واحدهاي ستادي از محل حذف  -۴۴ ماده
 .ممنوع است هاي بالتصدي واحدهاي غيرستادي پست
اصلي هاي  هاي ستادي و ايجاد پست حذف پست -۴۵ ماده

 .غيرستادي بالمانع استو تخصصي در واحدهاي 
هاي کارشناسي و مديريتي نبايد منجر  حذف پست :تبصره

 .دانشكده شود/دانشگاه تخصصيبه حذف وظيفه اصلي و 
هاي بهداشتي و درماني  طرح گسترش شبكه -۴۶ ماده

دانشكده هر پنج سال يک بار توسط معاونت /دانشگاه
تأييد معاونت توسعه تهيه، و پس از بهداشت وزارت 

ها  دانشكده/اجرا به دانشگاهجهت  مديريت و منابع وزارت
 .شود ابالغ مي

بندي واحدها و مراکز خدمات  طرح سطح -۴۷ ماده
دانشكده هر /درماني دانشگاه-آموزشيتشخيصي، درماني، 

و پس تهيه،  پنج سال يک بار توسط معاونت درمان وزارت
جهت اجرا  از تأييد معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت،

 .شود ها ابالغ مي دانشكده/به دانشگاه
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طرح توسعه واحدهاي آموزش علوم پزشكي  -۴۸ ماده
سرزميني ، مبتني بر سند آمايش ها دانشكده/دانشگاه

عالي انقالب  آموزش عالي علوم پزشكي مصوب شوراي
 تهيه ،توسط معاونت آموزشي وزارت ،و ضوابط آن فرهنگي

، جهت اجرا به ها تصويب شوراي گسترش دانشگاهاز  پس و
 .شود ها ابالغ مي دانشكده /دانشگاه
الذکر توسط کميته هاي فوقتشكيالت واحد :تبصره

نامه تهيه و تنظيم و از سوي اين آيين 10موضوع ماده 
 .گرددمعاونت توسعه مديريت ومنابع وزارت ابالغ مي

طرح توسعه واحدهاي پژوهش و فناوري، شامل  -۴۹ ماده
مرکز تحقيقات، پژوهشكده، پژوهشگاه و ساير واحدهاي 
تشكيالتي مشابه، مبتني بر سند آمايش سرزميني آموزش 

ب فرهنگي و عالي انقال مصوب شورايعالي علوم پزشكي 
 تهيه ،وزارت فناوري تحقيقات وتوسط معاونت  ،ضوابط آن

، جهت اجرا به ها از تصويب شوراي گسترش دانشگاه پس و
 .شود ها ابالغ مي دانشكده/دانشگاه
الذکر توسط کميته تشكيالت واحدهاي فوق :تبصره

اين آيين نامه تهيه و تنظيم و از سوي  10موضوع ماده 
 .گرددمديريت ومنابع وزارت ابالغ ميمعاونت توسعه 

امنا،  هيأتمسئوليت جاريزي تشكيالت مصوب  -۵۱ ماده
هاي سازماني جديد با قديم، تعيين  انطباق عناوين پست

هاي مازاد و تنظيم صورتجلسه انتصابات  تكليف پست
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 :نظارت و ارزیابی -چهارمفصل 
مرکز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت  -۵۱ ماده

ش و نظارت بر تحوالت ساختار و يضمن پا موظف است
دانشكده /با همكاري دانشگاهها،  دانشكده/الت دانشگاهيتشك

و  يت ساختار سازمانيوضعگزارش جامع ساالنه از 
ساختار و فناوري ته يه و به کميته را آن يليصالت تفيتشك

 . ديارائه نما هاي مديريت
الت يرات تشكيينظارت بر انجام تغ :تبصره
الت يق سامانه جامع تشكيها از طر دانشكده/دانشگاه

توسط مرکز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت  يکشور
 .شود يمانجام 

به منظور تهيه و تدوين استانداردها، معيارها،  -۵۲ماده 
شاخص ها، رويه ها، روش ها و دستورالعمل هاي مرتبط با 
طراحي و استقرار ساختار و تشكيالت و پيگيري تعهدات 
ستاد وزارت و پاسخگويي به سئواالت، ابهامات و استعالمات 
مطروحه در خصوص مفاد اين آيين نامه کميته کشوري 

تخاب معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت و نفره با ان2
حكم وزير، به عنوان رئيس هيأت امنا، با شرح وظايف 

 .ابالغي تشكيل مي گردد

 
 
 

 

 
 

اند، براساس نمودار  شاغليني که ارتقاء پست سازماني يافته
سازماني مصوب و قوانين و مقررات ابالغي، بر عهدة واحد 

 .باشد دانشكده مي/دانشگاهتوسعه سازمان و تحول اداري 
تبديل، حذف، ادغام يا جابجايي پست و تغيير  :تبصره

هاي ابالغي  عنوان پست براساس ضوابط و دستورالعمل
 .باشد مي معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت
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 :نظارت و ارزیابی -چهارمفصل 
مرکز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت  -۵۱ ماده

ش و نظارت بر تحوالت ساختار و يضمن پا موظف است
دانشكده /با همكاري دانشگاهها،  دانشكده/الت دانشگاهيتشك

و  يت ساختار سازمانيوضعگزارش جامع ساالنه از 
ساختار و فناوري ته يه و به کميته را آن يليصالت تفيتشك

 . ديارائه نما هاي مديريت
الت يرات تشكيينظارت بر انجام تغ :تبصره
الت يق سامانه جامع تشكيها از طر دانشكده/دانشگاه

توسط مرکز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت  يکشور
 .شود يمانجام 

به منظور تهيه و تدوين استانداردها، معيارها،  -۵۲ماده 
شاخص ها، رويه ها، روش ها و دستورالعمل هاي مرتبط با 
طراحي و استقرار ساختار و تشكيالت و پيگيري تعهدات 
ستاد وزارت و پاسخگويي به سئواالت، ابهامات و استعالمات 
مطروحه در خصوص مفاد اين آيين نامه کميته کشوري 

تخاب معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت و نفره با ان2
حكم وزير، به عنوان رئيس هيأت امنا، با شرح وظايف 

 .ابالغي تشكيل مي گردد
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براي يک تبصره،    ماده و     مشتمل برنامه  ين آيينا
م اجراي اوقابل اجراست و تد ،دورة پنج ساله از زمان ابالغ

 هيأتاز سوي ابالغ و  "نفره2کشوري تة کمي"يد أيبا تآن 
 .باشد ميامکانپذير امنا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


