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ستادي به دانشگاههاي علوم  واگذاري فعالیت ها و اختیارات مصوبه
 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

 
در اجـراي جـزء    2/12/1382شورایعالی اداري در یکصد و یازدهمین جلسه مورخ 

قانون برنامه سوم توسـعه و بنـا بـه پیشـنهاد مشـترك سـازمان        1بند ب ماده  3
کی بـه  مدیریت و برنامه ریزي کشـور و وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـ     

منظور اعطاي اختیـارات الزم بـه مسـئولین واحـدهاي اسـتانی وزارت بهداشـت ،       
دانشـگاه یـا دانشـکده هـاي علـوم پزشـکی و خـدمات        ( درمان آمـوزش پزشـکی   

در خصوص تصمیم گیري ، اجرا و تخصیص منـابع و محـدود   ) بهداشتی و درمانی
ــ   ــتادي ب ــاي حــوزه س ــت ه ــ نمــودن فعالی ــور راهب ــت و ام ردي ه اعمــال حاکمی

و انتقـال وظـایف اجرایـی بـه واحـدهاي      ) سیاستگذاري ، برنامه ریزي و نظـارت  (
 . استانی تصویب نمود

وظایف واحدهاي استانی وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی بـه شـرح      -1
وزارت مذکور مکلـف اسـت براسـاس وظـایف     . پیوست این مصوبه تعیین می شود

ي استانی منتقل و متناسب با آن نسـبت  تعیین شده ، وظایف اجرایی را به واحدها
به اصالح تشکیالت حوزه مرکزي و واحدهاي استانی اقدام و پیشنهاد الزم را براي 

 . تائید به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ارسال نمایند

وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت اختیــارات الزم را   -2
ها زمان مدیریت و برنامه ریزي اسـتان تیارات سامتناسب با وظایف تعیین شده و اخ

 2/9/1381مــورخ  159758/1901مصــوبه شــماره  2موضــوع پیوســت شــماره ( 
مـدیران  . در حد هر استان به مدیران استانی واگـذار نماینـد  ) شوراي عالی اداري 
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ـ  ه مـدیران شهرسـتانی واگـذار    استانی نیز در حد هر شهرستان اختیارات الزم را ب
 . نمایند

به منظور واگذاري اختیارات الزم به مقامات استانی براي انجام کیفی خـدمات   -3
و جلوگیري از تطویل انجام امور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلـف  
است فعالیتهاي اجرایی واحدهاي استانی را که قابل اندازه گیـري کمـی و قیمـت    

ابی نموده و قیمت تمام شـده  گذاري می باشند براساس کیفیت انجام آنها هزینه ی
 . را محاسبه و به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور برسانند

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي      -4
کشور موظفند پس از ابالغ این مصوبه در تدوین آئین نامه ها، دسـتورالعمل هـا و   

ینـد کـه تسـهیالت الزم بـراي انجـام امـور و       بخشنامه ها بـه گونـه اي عمـل نما   
 . فعالیتهاي اجرایی در واحدهاي استانی فراهم گردد

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مکلف است بر اجراي این مصوبه نظـارت   -5
نموده و مواردي که توسط واحـدهاي اسـتانی وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش      

و وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش      پزشکی اقدام نگردد بـه شـوراي عـالی اداري   
ماهـه بـه    6پزشکی اعالم و گزارش اجراي کلیـه مفـاد ایـن مصـوبه را در مقـاطع      

 . شوراي عالی اداري ارائه نماید

 
 وظایف واحدهاي استانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 )دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی(
مومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجراء برنامه هاي بهداشتی تامین بهداشت ع -1

مخصوصا در زمینه بهداشت محیط و کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و 
مواد شیمیایی، مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش 




