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 الف : تركيب هيأت امناي بيمارستان:
 رئيس دانشگاه بعنوان رئيس هيأت امناء  .1
 بعنوان دبير هيأت امناء رئيس بيمارستان .2
 يك نفر خبره مديريت به پيشنهاد رئيس بيمارستان و با تائيد رييس دانشگاه .3
نماينده خيرين سالمت به پيشنهاد مجمع خيرين استان و با تاييد رييس  .4

 دانشگاه
معاون درمان به پيشنهاد  همان بيمارستان نفر از اعضاي هيأت علميدو  .5

 شگاهو با تاييد رييس دان دانشگاه
 رييس دانشگاه همان بيمارستان با انتخاب يك نفر پرستار   .6
 ر يا شهردار منطقهيك نفر نماينده با معرفي استاندا .7

پيشنهاد رئيس يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در استان به  .8
 ناظر بعنوان دانشگاه 

 ب :  وظايف و اختيارات هيات امنا بيمارستان:
 داخلي نامه آيين تصويب .1
تصويب سازمان اداري بيمارستان در چارچوب تشكيالت دانشگاه متبوع بر  .2

 اساس ضوابط پيشنهادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
بودجه پيشنهادي رئيس بيمارستان جهت ارسال به جداول بررسي و تأييد  .3

 دانشگاه متبوع براي  تصويب هيأت امناي دانشگاه

دستورالعمل اجرايى ابالغى مقام محترم وزارت مبنى به اداره 
بيمارستانها به صورت هيأت امنايى، تركيب اعضاء و شرح 
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و توسعه مديريت براي ارسال به معاون  تصويب بودجه تفصيلي بيمارستان .4
 طبق آيين نامه مالي ومعامالتي دانشگاه حسابرس دانشگاه متبوع

تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد و  بيمارستانصورتهاي مالي ساالنه تصويب  .5
 ارسال به دانشگاه بمنظور تلفيق در صورتهاي مالي دانشگاه

درراستاي سقف كرد آنها  تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و هزينه .6
 مصوبات هيات امناي دانشگاه

مطابق با مفاد آيين نامه مالي ومعامالتي  داخلي بيمارستان حسابرس پيشنهاد .7
 مصوب هيات امناي دانشگاه 

كوشش براي جلب كمكهاي بخش خصوصي ، خيريه و عوائد محلي اعم از  .8
 دانشگاه متبوع نقدي، تجهيزاتي، ساختماني در چارچوب مصوبات هيأت امناي 

آيين نامه مالي و دستورالعملهاي ابالغي وزارت متبوع و پياده سازي واجراي .9
 در راستاي نظام نوين مالي مصوب دانشگاه هيئت امناء دانشگاه  مصوبمعامالتي 

 بيمارستان تابع تعيين نحوه اداره واحدهاي بهداشتي ، تشخيصي و درماني  .10
التدريس، حق الترجمه، حق التأليف  تعيين ميزان پرداخت حق التحقيق، حق .11

، حق العالج (كارانه) كليه كاركنان از جمله پرستاران در چارچوب مصوبات هيأت 
 امناي دانشگاه متبوع.

كه از طرف رئيس بيمارستان درمقاطع شش ماهه بررسي گزارش بيمارستان  .12
 ارائه مي شود.

و صدور  دانشگاه رييستوسط پيشنهادي  افرادرئيس بيمارستان ازبين  خابانت .13
 .ابالغ وي توسط رئيس دانشگاه

 انتخاب مدير بيمارستان با پيشنهاد رئيس بيمارستان. .14
مصوبات كاركنان بيمارستان درسقف  تعيين و تصويب ميزان پاداش ساليانه  .15

 هيأت امناي دانشگاه

 نظارت بر كليه امور بيمارستان درچارجوب وظايف فوق الذكر .16


