ثِ ًبم خذا

آیین نامه شورای مشارکت های اجتماعی
سالمت دانشگاه ها  /دانشکده های علوم پسشکی
و خدمات بهداشتی و درمانی

ٍیزایؼ اٍل
93/06/01
1

همذهِ
اهزٍسُ هؾبرکت اختوبػی در ّوِ ػزفِ ّبی خبهؼِ تبثیزگذار ٍ ضزٍری اعت .در ًظبم عالهت کؾَر ظزفیت ّبی
هَخَد دٍلتی ٍ خقَفی پبعخگَی ًیبس هزدم ثِ ٍیضُ الؾبر آعیت پذیز در هٌبعك هختلف کؾَر ًیغت ،اس ایٌزٍ
هؾبرکت اختوبػی در ثخؼ عالهت اّویت دٍ چٌذاى هی یبثذ.
اس عزف دیگز ػذم هغلَثیت در حَسُ ّبی هختلف ًظبم عالهت اس خولِ پیؾگیزی ،دارٍ ،درهبى ،هزالجت ،تَاى ثخؾی
ٍٍ ...خَد داؽتِ ٍ هؾبرکت اختوبػی در عالهت ،خْت ارتمبء لبثلیت ّبی عالهت ثب ثْزُ گیزی اس تَاًوٌذی هزدهی،
هی تَاًذ ثِ خجزاى کوجَد ّبی گذؽتِ کوک ًوبیذ .تمَیت راّجزد هؾبرکت اختوبػی در عالهت هغتلشم ایدبد عبس
ٍکبرّبی هٌبعت ،پیؼ ثیٌی ثغتِ ّبی حوبیتی ،تؾَیك ٍ تزغیت هزدم ،ایدبد اػتوبد ٍ افشایؼ عغح آهبدگی خبهؼِ
اعت.
ثِ ایي هٌظَر ثب تؾکیل ؽَرایؼبلی هؾبرکت ّبی اختوبػی عالهت در ٍسارت ثْذاؽت ،درهبى ٍ آهَسػ پشؽکی ضزٍری
اعت ؽَرای هؾبرکت ّبی اختوبػی عالهت در عغح هٌبعك ٍ اعتبى ّبی کؾَر ٍ در داًؾگبُ ّب ٍ داًؾکذُ ّبی ػلَم
پشؽکی ٍ خذهبت ثْذاؽتی ٍ درهبًی تؾکیل گزدد .ایي آییي ًبهِ ثزای ًیل ثِ آى تذٍیي گزدیذُ اعت.
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فصل اول :کلیات
ماده  :1تعریف

ثِ هٌظَر عیبعت گذاری ،ثزًبهِ ریشیً ،ظبم هٌذعبسی ٍ تبییذ عزح ّب ،ثزًبهِ ّب ٍ رٍػ ّبی هؾبرکت ّبی اختوبػی
در ثخؼ عالهت در عغح اعتبى ٍ ّوبٌّگی ثیي ثخؾی در ثْزُگیزی اس ّوِ ظزفیت ّبی هٌغمِ ای ٍ اعتبًی،
ؽَرایی تحت ػٌَاى " ؽَرای هؾبرکت ّبی اختوبػی عالهت داًؾگبُ ّب  /داًؾکذُ ّبی ػلَم پشؽکی ٍ خذهبت
ثْذاؽتی ٍ درهبًی" کِ اس ایي پظ "ؽَرا" ًبهیذُ هی ؽَد تؾکیل ٍ سیز ًظز "ؽَرایؼبلی هؾبرکت ّبی اختوبػی
عالهت ٍسارت ثْذاؽت ،درهبى ٍ آهَسػ پشؽکی" کِ اس ایي پظ "ؽَرایؼبلی" ًبهیذُ هیؾَد ایفبی ًمؼ هی ًوبیذ.

ماده  :2اهداف و سیاستها

 -2-1ارتمبء هؾبرکت ّبی اختوبػی در حَسُ عالهت ٍ کبّؼ تقذی گزی دٍلت هتٌبعت ثب ؽزایظ هٌغمِ ٍ اعتبى
 -2-2ثْزُگیزی اس کلیِ اهکبًبت ٍ ظزفیت ّبی هَخَد در عغح هٌغمِ ٍ اعتبى ،خْت تمَیت هؾبرکتّبی اختوبػی
در حَسُ عالهت
 -2-3تقَیت عزح ّب ،ثزًبهِ ّب ٍ رٍػ ّبی هؾبرکت ّبی اختوبػی در ثخؼ عالهت در عغح هٌغمِ ٍ اعتبى
 -2-4اعتفبدُ اس ظزفیت عبسهبى ّبی هزدم ًْبد (ّ NGOب) ٍ عبسهبى ّبی خبهؼِ هذار (ّ CBOب) هزتجظ ثب عالهت در
عغح هٌغمِ ٍ اعتبى
 -2-5عزاحی هذل ثَهی خلت هؾبرکت ّبی اختوبػی ثب تَخِ ثِ ؽزایظ ٍ ًیبسّبی هٌغمِ ٍ اعتبى ،ثب حضَر عبسهبى
ّبی هزدم ًْبد ٍ خیزیِ ّب درحَسُ عالهت
 -2-6اٍلَیت ثٌذی ًیبسّبی حَسُ ثْذاؽت ٍ عالهت هٌغمِ ٍ اعتبى
 -2-7فزٌّگ عبسی در خْت تؾَیك ٍ تزغیت آحبد هزدم ثزای هؾبرکت ّبی اختوبػی در حَسُ عالهت (ّجًِ ،ذر
عالهت ،فؼبلیت داٍعلجبًِ ،اّذای اختقبفی ثِ ثخؼ عالهت ٍ )...
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 -2-8ثْزُ گیزی اس ظزفیت ّبی فزّیختگبى ٍ فبحت ًظزاى حَسُ هؾبرکت ّبی اختوبػی در عغح هٌغمِ ٍ اعتبى
خْت تمَیت ثخؼ عالهت
 -2-9ثْزُگیزی اس توبهی ظزفیتّبی دعتگبُ ّبی دٍلتی ٍ ًْبدّبی ػوَهی اعتبى در تَعؼِ هؾبرکت ّبی هزدهی
 -2-10پیؼ ثیٌی پیَعت هؾبرکتّبی اختوبػی در کلیِ عزح ّب ٍ پزٍصُ ّبی حَسُ عالهت هٌغمِ ٍ اعتبى
 -2-11افشایؼ حغبعیت ٍ ایدبد اًگیشُ در هذیزاى ًغجت ثِ خذة هؾبرکت ّبی اختوبػی حَسُ عالهت در عغح
هٌغمِ ٍ اعتبى ٍ اّویت پزداختي ثِ آى.
 -2-12یکپبرچِ عبسی ٍ پزّیش اس فؼبلیتّبی هَاسی در حَسُ هؾبرکت ّبی اختوبػی عالهت در عغح هٌغمِ ٍ اعتبى
 -2-13ثغتزعبسی خْت ؽکَفبیی ،خاللیت ٍ ًَآٍریّب درػزفِ خلت هؾبرکت ّبی اختوبػی عالهت در عغح هٌغمِ
ٍ اعتبى
ماده :3وظایف شورا:

 -3-1عیبعت گذاری ٍ ثزًبهِ ریشی ثِهٌظَر ارتمبء هؾبرکت ّبی اختوبػی در حَسُ عالهت ٍ ارائِ راّکبرّبی ػلوی ٍ
لبًًَی خْت کبّؼ تقذی گزی دٍلت هتٌبعت ثب ؽزایظ هٌغمِ ٍ اعتبى
ّ -3-2وبٌّگی ثیي ثخؾی در ثْزُ گیزی اس کلیِ اهکبًبت ٍ ظزفیت ّبی هَخَد در عغح هٌغمِ ٍ اعتبى ،خْت
تمَیت هؾبرکت ّبی اختوبػی عالهت
 -3-3ثزًبهِ ریشی ٍ تقَیت عزح ّب ،ثزًبهِ ّب ٍ رٍػ ّبی هؾبرکت ّبی اختوبػی در ثخؼ عالهت در عغح هٌغمِ ٍ
اعتبى
 -3-4عزاحی ٍ اخزای هذل ثَهی خلت هؾبرکت ّبی اختوبػی عالهت ثب تَخِ ثِ ؽزایظ ٍ ًیبسّبی هٌغمِ ٍ اعتبى ،ثب
حضَر عبسهبى ّبی هزدم ًْبد ٍ خیزیِ ّب درحَسُ عالهت
 -3-5تمَیت ٍ حوبیت اس ظزفیت عبسهبى ّبی هزدم ًْبد (ّ NGOب) ٍ عبسهبى ّبی خبهؼِ هذار (ّ CBOب) هزتجظ ثب
عالهت در عغح هٌغمِ ٍ اعتبى
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 -3-6ایدبد ثغتز آهَسؽی ٍ تَاًوٌذ عبسی هزدم ،عبسهبى ّبی هزدم ًْبد (ّ NGOب) ٍ عبسهبى ّبی خبهؼِ هذار (CBO
ّب) ثزای پذیزػ هغئَلیت ّب در حَسُ عالهت در عغح هٌغمِ ٍ اعتبى
 -3-7اٍلَیت ثٌذی ًیبسّبی حَسُ ثْذاؽت ٍ عالهت اعتبى ثز اعبط ًظزات ًخجگبى ٍ یبفتِّبی هغبلؼبتی ٍ ارائِ آى ثِ
ؽَرایؼبلی خْت اػوبل در عیبعت گذاری ّب ٍ ثزًبهِ ریشی ّبی آتی.
 -3-8ثزرعی ًحَُ تؼبهلّ ،وبٌّگی ٍ ّوکبری ثب دعتگبُ ّبی دٍلتی ٍ ًْبدّبی ػوَهی اعتبى ثِ هٌظَر ثْزُ گیزی اس
توبهی ظزفیت ّب در تَعؼِ هؾبرکت ّبی اختوبػی عالهت
 -3-9ارائِ پیؾٌْبدّبی کالى در حَسُ خلت هؾبرکت ّبی اختوبػی ثزای کل کؾَر ،ثِ ؽَرایؼبلی
 -3-10ثزرعی ٍ تقَیت ػٌبٍیي ٍ کبرثغت ًتبیح پیَعت هؾبرکتّبی اختوبػی عزحّب ٍ پزٍصُّبی حَسُ عالهت
اعتبى ٍ در فَرت تبییذ ،الشام ٍاحذّبی هزثَعِ ثِ رػبیت آى.
 -3-11اعتفبدُ ثْیٌِ ٍ هٌبعت اس رعبًِّبی هَخَد ثب تبثیزگذاری گغتزدُ ٍ هخبعجبى ثبال در عغح هٌغمِ ٍ اعتبى در
خْت تمَیت هؾبرکتّبی اختوبػی
 -3-12ثْزُهٌذی ٍ اعتفبدُ اس فٌبٍریّب ٍ رٍػّبی ًَیي ٍ ثزتز ػلوی در ػزفِ هؾبرکتّبی اختوبػی عالهت
 -3-13پیؾٌْبد ٍ ثزرعی عزح ّب ٍ ثزًبهِ ّبی هزثَط ثِ فزٌّگ عبسی در خْت تؾَیك ٍ تزغیت آحبد هزدم ثزای
هؾبرکت در حَسُ عالهت
 -3-14عزاحی ًحَُ ثْزُ گیزی اس ظزفیت ّبی فزّیختگبى حَسُ اختوبػی ،هؼتوذیي ٍ ثشرگبى خبهؼًِ ،وبیٌذگبى
هزدم در هدلظ ؽَرای اعالهی ٍ ؽَرای ّبی اعالهی ؽْز ٍ رٍعتب در عغح اعتبى ،خْت تمَیت ثخؼ عالهت
 -3-17پیؾٌْبد ٍ ثزًبهِ ریشی خْت عبهبًذّی ،ؽٌبعبیی ٍ خذة هٌبثغ غیز دٍلتی ٍ ثْزُ گیزی اس حذاکثز تَاى
هزدهی در عغح اعتبى
 -3-15ارائِ عزح ّب ٍ راُ کبرّبی اخزایی در سهیٌِ حوبیت ّبی لبًًَی هؾبرکت ّبی اختوبػی در حَسُ عالهت
 -3-16ثزرعی ٍ اعتفبدُ اس تدبرة عبیز هٌبعك ٍ اعتبى ّب در سهیٌِ هؾبرکت ّبی اختوبػی در ثخؼ عالهت
 -3-17ثغتزعبسی هٌبعت ثزای هؾبرکت کلیِ الؾبر خبهؼِ در فؼبلیت ّبی عالهت هحَر در عغح هٌغمِ ٍ اعتبى
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ّ -3-18وبٌّگی اخزای ثزًبهِ ّب ٍ رٍػ ّبی هؾبرکت ّبی اختوبػی در ثخؼ عالهت ،اثالغی اس عَی ؽَرایؼبلی ٍ
ایدبد ٍحذت رٍیِ در فؼبلیتّبی هختلف ثخؼّبی فؼبل در عغح اعتبى در راثغِ ثب اّذاف
 -3-19پیگیزی ٍ اخزای هَضَػبت ارخبػی اس ؽَرایؼبلی
 -3-20ثزرعی هقَثبت ؽَرایؼبلی ثِ هٌظَر تجییي ٍ تذٍیي ضَاثظ ػولیبتی ٍ ًظبرت ثز حغي اخزای آى در عغح
هٌغمِ ٍ اعتبى.
 -3-21تْیِ دعتَرالؼول اخزایی تَعؼِ هؾبرکت ّبی اختوبػی ثزای توبهی ثخؼ ّبی ثْذاؽت ٍ عالهت در عغح
هٌغمِ ٍ اعتبى
 -3-22تَخِ ثِ یکپبرچِ عبسی ٍ پزّیش اس فؼبلیتّبی هَاسی در حَسُ هؾبرکتّبی اختوبػی در عغح هٌغمِ ٍ اعتبى
 -3-23ثغتزعبسی خْت ؽکَفبیی خاللیت ٍ ًَآٍریّب درػزفِ خلت هؾبرکتّبی اختوبػی عالهت هحَر در عغح
هٌغمِ ٍ اعتبى
تجقزُ :1
هقَثبت ؽَرا ثزای کلیِ حَسُّبی ثْذاؽت ٍ عالهت اعتبى السم االخزا ثَدُ ٍ حَسُ ّبی هزثَعِ هَظفٌذ الذاهبت اًدبم
ؽذُ در خقَؿ هقَثبت را ثِ دثیزخبًِ ؽَرا اػالم ًوبیٌذ.
تجقزُ :2
ؽَرا هَظف اعت گشارػ کبهل ثزگشاری خلغبت ٍ هقَثبت ٍ ًتبیح اخزای هقَثبت خَد را ثِ فَرت فقلی ثزای
ؽَرایؼبلی ارعبل ًوبیذ.
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فصل دوم :ترکیب و ساختار شورا:
ماده :4اعضاء شورا عبارتند از:

 )1رییظ داًؾگبُ  /داًؾکذُ ػلَم پشؽکی ٍ خذهبت ثْذاؽتی درهبًی هزثَعِ ثِ ػٌَاى رئیظ ؽَرا.
 )2لبئن همبم رئیظ داًؾگبُ در اهَر هؾبرکت ّبی اختوبػی عبسهبى ّبی هزدم ًْبد ٍ خیزیِ ّبی داًؾگبُ /
داًؾکذُ ثِ ػٌَاى لبئن همبم ٍدثیز ؽَرا.
 )3هؼبٍى درهبى داًؾگبُ ػلَم پشؽکی
 )4هؼبٍى ثْذاؽتی داًؾگبُ ػلَم پشؽکی
ً )5وبیٌذُ تبم االختیبر فذا ٍ عیوبی هزکش اعتبى  /ؽْزعتبى.
ً )6وبیٌذُ تبم االختیبر اعتبًذاری
 )7هذیز کل آهَسػ ٍ پزٍرػ اعتبى.
 )8رئیظ ؽَرای اعالهی هزکش اعتبى  /ؽْزعتبى
ً )9وبیٌذُ تبم االختیبر ؽْزدار هزکش اعتبى  /ؽْزعتبى
 )10یک ؽخقیت حَسٍی یب ًوبیٌذُ ائوِ خوبػبت اعتبى
 )11یک ؽخقیت داًؾگبّی ثب تخقـ هؾبرکت اختوبػی (خبهؼِ ؽٌبعی)
ً )12وبیٌذُ ًْبدّب ٍ عوي ّبی اعتبى
 )13هذیزکل ثْشیغتی اعتبى ً /وبیٌذُ تبم الختیبر در ؽْزعتبى

تجقزُ :3
ؽَرا هیتَاًذ ػالٍُ ثز افزاد هٌذرج در ثٌذّبی  13گبًِ ثٌب ثز هَضَع اس افزاد حمیمی ٍ حمَلی ،کبرؽٌبعبى یب افزاد خجزُ
ٍ یب رٍعبی عبسهبى ّبی هزتجظ ثب ایي حَسُ عغح اعتبى ثِ فَرت هَردی در خلغِ دػَت ًوبیذ.
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ماده  :4ساختار شورا:
 -4-1رئیظ ؽَرا ،رئیظ داًؾگبُ  /داًؾکذُ ػلَم پشؽکی هیثبؽذ کِ هغئَلیت هذیزیت ؽَرا ٍ اثالؽ هقَثبت را ػْذُ
دار اعت.
 -4-2دثیز ؽَرا ،لبئن همبم رئیظ داًؾگبُ در اهَر هؾبرکت ّبی اختوبػی عبسهبى ّبی هزدم ًْبد ٍ خیزیِ ّبی داًؾگبُ
 /داًؾکذُ هی ثبؽذ کِ هغئَلیت دثیزخبًِ را ثز ػْذُ دارد.
 -4-3ثِ هٌظَر پؾتیجبًیّبی هذیزیتی ٍ فکزی ؽَرا ،تٌظن دعتَر خلغبت ٍ هقَثبتً ،ظبرت ثز کبرگزٍُّب ٍ
کویتِّبی ؽَرا ،دثیزخبًِای هتٌبعت ثب فؼبلیت ّبی ؽَرا تؾکیل ٍ تحت ًظز دثیز ؽَرا فؼبلیت هیکٌذ ٍ ٍظبیف سیز
را ػْذُ دار اعت:


تْیِ ٍ تٌظین دعتَر خلغبت ثب ّوبٌّگی رییظ



تٌظین فَرتدلغبت ٍ پیؼ ًَیظ هقَثبت ٍ تمذین ثِ ریبعت



توْیذ همذهبت تؾکیل کبر گزٍّْبی تخققی ٍ ّذایت آًْب



پیگیزی اخزای هقَثبت ؽَرا



هغتٌذعبسی هقَثبت ؽَرا ٍ ارائِ آى ثِ ؽَرای هؾبرکت ّبی اختوبػی عالهت ٍسارتخبًِ.

 -4-4ؽَرا هی تَاًذ ثزای اًدبم فؼبلیت ّبی خَد کبرگزٍُ ّبیی راُ اًذاسی کٌذ ،ایي کبرگزٍُ ّب هتٌبعت ثب ًیبس ٍ
تؾخیـ ؽَرا ثِ عَر دائوی یب هَلت ثب هأهَریت خبؿ تؾکیل ٍ تحت ًظبرت ؽَرا ٍ ّذایت دثیزخبًِ ادارُ هی ؽَد ٍ
ٍظیفِ تقوین عبسی ٍ ارائِ ایذُ ،عزح ثِ ؽَرا دارد .تزکیت اػضبءٍ ،ظبیف ٍ حذٍد اختیبرات ایي کبرگزٍُ ّب ثز اعبط
دعتَرالؼول خبؿ خَد کِ تَعظ ؽَرا تقَیت هی گزدد خَاّذ ثَد.
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فصل سوم :نحوه فعالیت شورا
ماده  :5شیوه اداره شورا

 -5-1ؽَرا ثب تَخِ ثِ ًمؼ تقوینعبسی ثب حضَر حذالل  2/3اػضبء ٍ رئیظ ؽَرا یب لبئن همبم ٍی رعویت هییبثذ ٍ
تقویوبت آى ثب تبییذ ٍ اثالؽ رئیظ ؽَرا ًبفذ خَاّذ ثَد.
 -5-2خلغبت ػبدی ؽَرا ّز  15رٍس یکجبر ٍ خلغبت فَق الؼبدُ ثِ تمبضبی حذالل  3ػضَ ٍ هَافمت رئیظ ؽَرا
تؾکیل هی ؽَد.
 -5-3دعتَر خلغبت را دثیز ثب ّوبٌّگی رئیظ ؽَرا تؼییي ٍ حذالل  48عبػت لجل اس تؾکیل ّز خلغِ ثِ اعالع
اػضبء هی رعبًذ.
 -5-4کلیِ اػضبء هی ثبیغت ؽخقبً در خلغبت ؽزکت ًوبیٌذ در غیز ایي فَرت ػذم حضَر را ثِ دثیز ؽَرا اػالم هی
ًوبیٌذ.
ایي آییي ًبهِ در  3فقل ٍ  5هبدُ ٍ  45ثٌذ ٍ  3تجقزُ در خلغِ هَرخ  93/ /ثِ تقَیت ؽَرایؼبلی رعیذ ٍ پظ اس
اثالؽ تَعظ ٍسیز هحتزم ثْذاؽت ،درهبى ٍ آهَسػ پشؽکی السم االخزا هیثبؽذ.
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