ثِ ًبم خذا

آیین نامه شورای فرهنگ و هنر و سالمت
دانشگاه ها  /دانشکده های علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی و درمانی

ٍیزایص اٍل
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همذهِ
فزَىگ ي َىز بز َمٍ ضئًن ي فعبلیتَبی سوذگی اجتمبعی تبثیز گذار بًدٌ ي در ديرٌ َبی مختلف مًرد تًجٍ قزار
بًدٌ است ،وقص فزَىگ ي َىز در پیطبزد اَذاف جبمعٍ ،ارتقبء کیفیت سوذگی ي رفبٌ جبمعٍ بی بذیل بًدٌ ي می ببیست
اس ظزفیت فزَىگ ي َىز در تمبم حًسٌ َب بُزٌ جست .در ایه میبن ارتقبء بُذاضت ي سالمت جبمعٍ اس امًری است کٍ
بب مطبرکت ي حضًر مزدم ي فزَىگ سبسی در ایه سمیىٍ امکبن پذیز است.
در َمیه راستب بٍ مىظًر بُزٌگیزی اس پتبوسیل ي ظزفیت َبی فزَىگی ي َىزی در ارتقبء بُذاضت ي سالمت جبمعٍ
ضزيری است سبس ي کبر السم در ایه خصًظ پیص بیىی گزدد .بٍ ایه مىظًر بب تطکیل ضًرایعبلی فزَىگ ي َىز ي
سالمت در يسارت بُذاضت ،درمبن ي آمًسش پشضکی ي بب تًجٍ بٍ ضزایط ي ویبسَبی مىبطق مختلف کطًر تطکیل
ضًرای فزَىگ ي َىز ي سالمت در سطح مىبطق ي استبن َبی کطًر ي در داوطگبٌ َب ي داوطکذٌ َبی علًم پشضکی ي
خذمبت بُذاضتی ي درمبوی امزی ضزيری است .ایه آییه وبمٍ بزای ویل بٍ آن تذيیه گزدیذٌ است.

فصل اول :کلیات
ماده  :1تعزیف

ثِ هٌظَر سیبست گذاری ،ثزًبهِ ریشیً ،ظبم هٌذسبسی ٍ تبییذ طزح ّب ،ثزًبهِ ّب ٍ رٍش ّبی ثْزُ هٌذی اس فزٌّگ ٍ ٌّز
در ارتمبء ثْذاضت ٍ سالهت جبهؼِ ٍ ّوبٌّگی ثیي ثخطی در ثْزُگیزی اس ّوِ ظزفیت ّبی فزٌّگی ٍ ٌّزی در سطح
هٌطمِ ٍ استبى ،ضَرایی تحت ػٌَاى " ضَرای فزٌّگ ٍ ٌّز ٍ سالهت داًطگبُ ّبی ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی ٍ
درهبًی" کِ اس ایي پس "ضَرا" ًبهیذُ هی ضَد تطکیل ٍ سیز ًظز "ضَرایؼبلی فزٌّگ ٍ ٌّز ٍ سالهت ٍسارت ثْذاضت،
درهبى ٍ آهَسش پشضکی" کِ اس ایي پس "ضَرایؼبلی" ًبهیذُ هیطَد ایفبی ًمص هی ًوبیذ.
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ماده  :2اهداف

 -2-1تزغیب و تشویق هنزمندان و اهل فزهنگ ثِ فؼبلیت در حَسُ سالهت هتٌبست ثب ضزایط هٌطمِ ٍ استبى
 -2-2ارتقاء انگیشه هنزمندان و اهل فزهنگ در تَلیذ ٍ خلك آثبر فزٌّگی ٍ ٌّزی در جْت ارتمبء سالهت جبهؼِ
در سطح هزکش ٍ استبى
 -2-3بهزهگیزی اس امکانات و ظزفیت های فزهنگی و هنزی هَجَد در سطح هٌطمِ ٍ استبى ،جْت ارتمبء
سالهت جبهؼِ
 -2 -4بهزهگیزی اس کلیه فضاهای مذهبی ،فزهنگی و هنزی (ثمبع هتجزکِ ،هسبجذ ،هزاکش فزٌّگی ،اهبکي
گزدضگزی ،هَسُ ّب ٍ  )...هَجَد در سطح هٌطمِ ٍ استبى ،جْت ارتمبء سالهت جبهؼِ
 -2-5ثْزُگیزی اس ظزفیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی استان در جذة ٌّزهٌذاى ٍ اّل فزٌّگ ٍ
تطَیك آًبى ثِ خلك آثبر ٍ فؼبلیت هزتجط ثب حَسُ سالهت
 -2-6افشایص حساسیت و ایجاد انگیشه در مدیزان ًسجت ثِ استفبدُ اس ظزفیت فزٌّگ ٍ ٌّز در سطح هٌطمِ ٍ استبى
ٍ اّویت پزداختي ثِ آى.
 -2-7ثستزسبسی جْت شکوفایی ،خالقیت و نوآوریها در ثْزُ گیزی اس فزٌّگ ٍ ٌّز در جْت ارتمبء سالهت در
سطح هٌطمِ ٍ استبى
ماده :3وظایف شورا:
 -3-1سیبست گذاری ٍ ثزًبهِ ریشی ثِهٌظَر تَلیذ آثبر ٌّزی ٍ اجزای ثزًبهِ ّبی فزٌّگی در حَسُ سالهت
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 -3-2ثزرسی ًحَُ تؼبهلّ ،وبٌّگی ٍ ّوکبری ثب دستگبُ ّبی دٍلتی ٍ ًْبدّبی ػوَهی استبى ثِ هٌظَر ثْزُ گیزی اس
توبهی ظزفیت ّب در ارتمبء فؼبلیت ّبی فزٌّگی ٍ ٌّزی سالهت هحَر
 -3-3ثزًبهِ ریشی جْت ثْزُ گیزی اس ظزفیت رٍحبًیَى ،ػلوب ٍ ائوِ جوؼِ ٍ جوبػبت در جْت تزٍیج ثْذاضت ٍ ارتمبء
سالهت جبهؼِ ٍ خَد هزالجتی
 -3-4ثزرسی ٍ تػَیت طزح ّب ،ثزًبهِ ّب ٍ راّکبرّبی ثْزُ گیزی اس ظزفیت فزٌّگ ٍ ٌّز جْت ارتمبء سالهت در
سطح هٌطمِ ٍ استبى
 -3-5ثزًبهِ ریشی ثِ هٌظَر ثْزُ گیزی اس ظزفیت ّبی هختلف ٌّزی اس جولِ ٌّزّبی دستیً ،مبضی ،خطبطی ،ادثیبت،
ضؼز ،داستبى ،هَسیمی ،حزکبت ًوبیطی ،سیٌوب ،تئبتز ٍ ...در جْت ارتمبء سالهت جبهؼِ
 -3-6ارائِ پیطٌْبد در جْت تػَیت لَاًیي ٍ همزرات السم ثزای تسْیل ٍ تسزیغ در اجزای فؼبلیتْبی فزٌّگی ٍ ٌّزی
سالهت هحَر در سطح هٌطمِ ٍ استبى
 -3-7طزاحی ٍ پیگیزی رٍشّبی تطَیمی ٍ تسْیالتی در جْت کبّص هطکالت اغحبة فزٌّگ ٍ ٌّز ٍ هَسسبت
فزٌّگی ٍ ٌّزی فؼبل در حَسُ سالهت ٍ حوبیت هؼٌَی ٍ لبًًَی اس آًبى
 -3-8ایجبد ثستز آهَسضی ٍ آگبُ سبسی اغحبة فزٌّگ ٍ ٌّز ٍ هَسسبت فزٌّگی ٍ ٌّزی در هَرد سهیٌِ ّبی فؼبلیت
آًْب در حَسُ سالهت ،در سطح هٌطمِ ٍ استبى
 -3-9اٍلَیت ثٌذی ثزًبهِ ّبی فزٌّگی ٍ ٌّزی در جْت ارتمبء ثْذاضت ٍ سالهت جبهؼِ ثب تَجِ ثِ ضزایط هزکش ٍ استبى.
 -3-10ارائِ پیطٌْبدّبی کالى در حَسُ فؼبلیت ّبی فزٌّگی ٍ ٌّزی سالهت هحَر ثزای کل کطَر ،ثِ ضَرایؼبلی
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 -3-11استفبدُ ثْیٌِ ٍ هٌبست اس رسبًِّبی هَجَد ثب تبثیزگذاری گستزدُ ٍ هخبطجبى ثبال در سطح هٌطمِ ٍ استبى ثِ هٌظَر
ثْزُ هٌذی هٌبست تز اس فزٌّگ ٍ ٌّز در ارتمبء سالهت جبهؼِ
 -3-12ثزرسی ٍ استفبدُ اس تجبرة سبیز هٌبطك ٍ استبى ّب در سهیٌِ فؼبلیت ّبی فزٌّگی ٍ ٌّزی سالهت هحَر
 -3-13ثستزسبسی هٌبست جْت جذة اغحبة فزٌّگ ٍ ٌّز در فؼبلیت ّبی سالهت هحَر در سطح هٌطمِ ٍ استبى
ّ -3-14وبٌّگی اجزای ثزًبهِ ّبی فزٌّگی ٍ ٌّزی در ثخص سالهت ،اثالغی اس سَی ضَرایؼبلی
 -3-15پیگیزی ٍ اجزای هَضَػبت ارجبػی اس ضَرایؼبلی
 -3-16ثزرسی هػَثبت ضَرایؼبلی ثِ هٌظَر تجییي ٍ تذٍیي ضَاثط ػولیبتی ٍ ًظبرت ثز حسي اجزای آى در سطح هٌطمِ ٍ
استبى.
 -3-17تَجِ ثِ یکپبرچِ سبسی ٍ پزّیش اس فؼبلیتّبی هَاسی در حَسُ اجزای فؼبلیت ّبی فزٌّگی ٍ ٌّزی سالهت هحَر
در سطح هٌطمِ ٍ استبى
تجػزُ :1
هػَثبت ضَرا ثزای کلیِ حَسُّبی ثْذاضت ٍ سالهت استبى السم االجزا ثَدُ ٍ حَسُ ّبی هزثَطِ هَظفٌذ الذاهبت اًجبم
ضذُ در خػَظ هػَثبت را ثِ دثیزخبًِ ضَرا اػالم ًوبیٌذ.
تجػزُ :2
ضَرا هَظف است گشارش کبهل ثزگشاری جلسبت ٍ هػَثبت ٍ ًتبیج اجزای هػَثبت خَد را ثِ غَرت فػلی ثزای
ضَرایؼبلی ارسبل ًوبیذ.
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فصل دوم :تزکیب و ساختار شورا:
ماده :4اعضاء شورا عبارتند اس :
 )1رییس داًطگبُ  /داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی هزثَطِ ثِ ػٌَاى رئیس ضَرا.
 )2لبئن همبم رئیس داًطگبُ در اهَر هطبرکت ّبی اجتوبػی سبسهبى ّبی هزدم ًْبد ٍ خیزیِ ّبی داًطگبُ  /داًطکذُ
ثِ ػٌَاى لبئن همبم ٍ دثیز ضَرا.
 )3هؼبٍى ثْذاضتی داًطگبُ ػلَم پشضکی هزکش استبى
 )4هذیز کل فزٌّگ ٍ ارضبد هزکش استبى  /ضْزستبى
ً )5وبیٌذُ تبم االختیبر غذا ٍ سیوبی هزکش استبى  /ضْزستبى.
 )6هذیز کل اهَر اجتوبػی استبًذاری
 )7رئیس کویسیَى فزٌّگی ٍ اجتوبػی ضَرای اسالهی هزکش استبى  /ضْزستبى
 )8هؼبٍى اجتوبػی ٍ فزٌّگی ضْزداری هزکش استبى  /ضْزستبى
 )9یک ضخػیت حَسٍی یب ًوبیٌذُ ائوِ جوبػبت استبى
 )10یک ضخػیت داًطگبّی ثب تخػع اهَر فزٌّگی
 )11دٍ ًفز اس ٌّزهٌذاى ثزجستِ ضْز ثِ اًتخبة رئیس ضَرا
......... )12
....... )13
........ )14
)15
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تجػزُ :3
ضَرا هیتَاًذ ػالٍُ ثز افزاد هٌذرج در هبدُ  4ثٌب ثز هَضَع اس دٍ ًفز اس افزاد حمیمی ٍ حمَلی ،کبرضٌبسبى یب افزاد خجزُ ٍ
یب رٍسبی سبسهبى ّبی هزتجط ثب ایي حَسُ سطح استبى ثِ غَرت هَردی در جلسِ دػَت ًوبیذ.

ماده  :4ساختار شورا:
 -4-1رئیس ضَرا ،رئیس داًطگبُ ػلَم پشضکی استبى هیثبضذ کِ هسئَلیت هذیزیت ضَرا ٍ اثالؽ هػَثبت را ػْذُ دار
است.
 -4-2لبئن همبم رئیس داًطگبُ در اهَر هطبرکت ّبی اجتوبػی سبسهبى ّبی هزدم ًْبد ٍ خیزیِ ّبی داًطگبُ  /داًطکذُ ثِ
ػٌَاى لبئن همبم ٍدثیز ضَرا فؼبلیت هی ًوبیذ.
 -4-3ثِ هٌظَر پطتیجبًیّبی هذیزیتی ٍ فکزی ضَرا ،تٌظن دستَر جلسبت ٍ هػَثبتً ،ظبرت ثز کبرگزٍُّب ٍ کویتِّبی
ضَرا ،دثیزخبًِ ای هتٌبست ثب فؼبلیت ّبی ضَرا ٍ کویسیَى ّب تطکیل ٍ تحت ًظز دثیز ضَرا فؼبلیت هیکٌذ ٍ ٍظبیف سیز
را ػْذُ دار است:


تْیِ ٍ تٌظین دستَر جلسبت ثب ّوبٌّگی رییس



تٌظین غَرتجلسبت ٍ پیص ًَیس هػَثبت ٍ تمذین ثِ ریبست



توْیذ همذهبت تطکیل کبر گزٍّْبی تخػػی ٍ ّذایت آًْب



هستٌذسبسی هػَثبت ضَرا ٍ ارائِ آى ثِ ضَرای فزٌّگ ٍ ٌّز ٍ سالهت ٍسارتخبًِ.

 -4-4ضَرا هی تَاًذ ثزای اًجبم فؼبلیت ّبی خَد کبرگزٍُ ّبیی راُ اًذاسی کٌذ ،ایي کبرگزٍُ ّب هتٌبست ثب ًیبس ٍ
تطخیع ضَرا ثِ طَر دائوی یب هَلت ثب هأهَریت خبظ تطکیل ٍ تحت ًظبرت ضَرا ٍ ّذایت دثیزخبًِ ادارُ هی ضَد ٍ
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ٍظیفِ تػوین سبسی ٍ ارائِ ایذُ ،طزح ثِ ضَرا دارد .تزکیت اػضبءٍ ،ظبیف ٍ حذٍد اختیبرات ایي کبرگزٍُ ّب ثز اسبس
دستَرالؼول خبظ خَد کِ تَسط ضَرا تػَیت هی گزدد خَاّذ ثَد.

فصل سوم :نحوه فعالیت شورا
ماده  :5شیوه اداره شورا
 -5-1ضَرا ثب تَجِ ثِ ًمص تػوینسبسی ثب حضَر حذالل  2/3اػضبء ٍ رئیس ضَرا یب لبئن همبم ٍی رسویت هییبثذ ٍ
تػویوبت آى ثب تبییذ ٍ اثالؽ رئیس ضَرا ًبفذ خَاّذ ثَد.
 -5-2جلسبت ػبدی ضَرا ّز  15رٍس یکجبر ٍ جلسبت فَق الؼبدُ ثِ تمبضبی حذالل  3ػضَ ٍ هَافمت رئیس ضَرا تطکیل
هی ضَد.
 -5-3دستَر جلسبت را دثیز ثب ّوبٌّگی رئیس ضَرا تؼییي ٍ حذالل  48سبػت لجل اس تطکیل ّز جلسِ ثِ اطالع اػضبء هی
رسبًذ.
 -5-4کلیِ اػضبء هی ثبیست ضخػبً در جلسبت ضزکت ًوبیٌذ در غیز ایي غَرت ػذم حضَر را ثِ دثیز ضَرا اػالم هی
ًوبیٌذ.
ایي آییي ًبهِ در  3فػل ٍ  5هبدُ ٍ  46ثٌذ ٍ  3تجػزُ در جلسِ هَرخ  93/5/ثِ تػَیت ضَرایؼبلی رسیذ ٍ پس اس اثالؽ
تَسط ٍسیز هحتزم ثْذاضت ،درهبى ٍ آهَسش پشضکی السم االجزا هیثبضذ.
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