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ستادهای کشوری و  ضوابط تشکیل

 دانشگاهی تحول سالمت

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 هدف (9 فصل
ها و های کلی سالمت و قانون برنامه ششم توسعه کشور  و به منظور یکپارچگی در سیاستسیاست اجرای در

 مربوط های فعالیت یکلیه درنیز ایجاد هماهنگی و  ،ها  ارتقای کاراییهای تحول سالمت با محوریت کنترل هزینهبرنامه

که در این مستند به ترتیب ستاد کشوری  ،"سالمت و دانشگاهی تحولکشوری  هایستاد"،حول سالمتهای تبرنامه

 د.ننمایمی نقش تشکیل و ایفای نامهتصویباین  شرح بهشوند، می و دانشگاهی نامیده

 کاربرد دامنه (2 فصل

برای  پزشکی آموزش و درمان هداشت،پس از تأیید وزیر بکشوری تحول سالمت ات ستاد متصمی (9 ماده

 خدمات و پزشکی علوم هایدانشکده/ هادانشگاهنیز  های ستادی، سازمان بیمه سالمت ایران و معاونت

خواهد االجرا الزم ،پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت به وابستههای و سازمان درمانی و بهداشتی

 بود.

 ارکان و ساختار (3 فصل

 عبارتست از:سالمت  تحولستاد  و ساختار  ارکان (2 ماده

 سالمت تحولستاد کشوری  (9 بند

 سالمت نظام کشوری ستاددبیرخانه  (2 بند

 های تخصصیکمیته (3 بند

 ستاد تحول سالمت دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی  (4 بند
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 درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده/دانشگاه سالمت تحول ستاددبیرخانه  (5 بند

 و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه/دانشکدههای تخصصی ستاد تحول سالمت کمیته (6 بند

 درمانی

 سالمت تحولستاد کشوری  (4 فصل

 عبارتست از:سالمت  نظام تحول کشوری ستادترکیب اعضای  (3 ماده

 (کشوری ستاد رئیس) پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزیر (9 بند

 (کشوری ستاد رییس جانشین)وزارت کل معاون و مقام قائم (2 بند

 (کشوری ستاد دبیر)هماهنگی و راهبردی ریزیبرنامه معاون (3 بند

 درمان معاون (4 بند

 بهداشت معاون (5 بند

 آموزشی معاون (6 بند

 منابع و مدیریت توسعه معاون (7 بند

 معاون حقوقی و مجلس (8 بند

 دارو و غذا سازمان رئیس (1 بند

 سالمت بیمه عالی شورای دبیرخانه رییس و دبیر (91 بند

 سالمت بیمه سازمان مدیرعامل (99 بند

 معاون پرستاری (92 بند

 معاون حقوقی و مجلس (93 بند

 به شکایات پاسخگوییو  ارزیابی عملکرد، بازرسیدفتر مدیرکل  (94 بند

 آوری اطالعاتفنآمار و مدیرکل دفتر  (95 بند

 رسانیرییس مرکز روابط عمومی و اطالع (96 بند

ها و /دانشکدهستادهای تحول دانشگاههای و نیز رییسکشوری  و اعضای ستاددبیر  ،نایب رئیس (4 ماده

 د.نشومیبا ابالغ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب های تخصصی کمیته

 ستادنظران بدون حق رأی برای شرکت در تواند حسب مورد از سایر صاحبمیکشوری ستاد  دبیر (5 ماده

 دعوت بعمل آورد.

 :است زیر شرح به کشوری ستاد اختیارات و وظایف (6 ماده

 های تحول سالمتاجرای برنامهگذار در گیر و سیاستجلب حمایت نهادهای تصمیم (9 بند
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سالمت برای تحول های برنامههای کالن ها و خط و مشیها و تدوین سیاستگیریهدایت جهت (2 بند

 های اجرایی تابع وزارت بهداشتحوزهی همه

ها و متناسب کردن منابع و راهکارهای کنترل هزینه تصویب و ابالغبندی، اولویت، تحلیل (3 بند

 مصارف 

 ، بیمه مرکزیی پایه سالمتهای بیمهدوقها و صن، سازمانوزارت بهداشت بین هماهنگیایجاد  (4 بند

 های درمانیهای بیمه بازرگانی در حوزه بیمهو شرکت

 تحولی سالمت هایبرنامهاجرای در  هماهنگیو ایجاد یکپارچگی و های مشترک تدوین سیاست (5 بند

و منابع طرح  خدمات بهداشتی و درمانی امکانات عادالنه توزیعگیری در مورد تصمیمبررسی و  (6 بند

 تحول سالمت

در  (تعاونی، خصوصی، خیریه و عمومیبررسی و تعیین سهم مشارکت بخشهای غیردولتی) (7 بند

 ارایه خدمات سالمت

 های تحول سالمتبرنامه پایش پیامدهایهای سالمت و تدوین برنامه دیده بانی شاخص (8 بند

 عبارتست از: کشوری ستاد دبیر وظایف شرح (7 ماده

ی علوم ها/دانشکدهو ستادهای تحول دانشگاه ستادبین اعضای  الزم هایهماهنگی انجام (9 بند

 پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

 آن مصوبات ابالغ وستاد جلسات اداره (2 بند

  هاآن اعضای تعیین و مربوطه تخصصی های کمیته شکیلت (3 بند

  هریک از اعضا وظایف توزیع و تنظیم (4 بند

  لزوم سایر نهادهای باالدستی وزیر محترم بهداشت و درصورت با الزم های هماهنگی انجام (5 بند

 جلسات ستاد تشکیل پیگیری (6 بند

 ستاد رسانی اطالع سامانه نمودن روز به و اندازی راه (7 بند

 ستاد هاینشست و جلسات پشتیبانی امور هماهنگی و مدیریت (8 بند

 ستاد جلسات دربرای حضور  حضور سایر مدعوین جهت الزم هایهماهنگی انجام (1 بند

 در گرفته صورت های فعالیت گزارش و اطالعات مناسب ورود جهت الزم های هماهنگی انجام (91 بند

  مربوط سامانه

 ستاد مصوبات پیشرفت گزارش تهیه و  مصوبات اجرای پیگیری (99 بند

و ستادهای تحول  تخصصی های کمیته عملکرد نتایج آوری جمع و پیگیری و نظارت (92 بند

 های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانیدانشکده /هادانشگاه

 ستاد رئیس سوی از امورمحوله کلیه انجام (93 بند
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 تشخیص به اینکه مگر شد خواهد تشکیل ستاد دبیر دعوت به یکبار هفته دو هر حداقل ستاد جلسات (8 ماده

 .نباشد آن تشکیل برای موجبی ستاد رئیس

 مصوبات و صورتجلسات ابالغ و تهیه نیز و جلسه دستور و دعوتنامه ارسال و تهیه دارعهده ستاد دبیر (1 ماده

 .است ستاد

 اکثریت با آن تصمیمات و دارد رسمیت اعضا دو سوم ورییس ، و یا نایبرییس حضور با ستاد جلسات (91 ماده

 .است اجرا قابل و معتبر عالوه یک حاضران()نصف بهآرا مطلق

 های تخصصی زیرمجموعه ستاد عبارتند از: کمیته (99 ماده

 مدیریت منابع و مصارف (9 بند

 پایش و نظارت کمیته (2 بند

 پزشکیدارو، تجهیزات و لوازم  کمیته (3 بند

 سالمت یبیمه یکمیته (4 بند

 فناوری اطالعاتکمیته  (5 بند

 شرح وظایف کمیته مدیریت منابع و مصارف عبارتست از: (92 ماده

در  پزشکی علوم هایدانشگاه های تحول بهبرنامه اعتبارات تخصیص میزان تنظیم پیشنهاد (9 بند

 های مربوط و ارایه به دبیرخانه ستاد کشوریها و کمیتهتعامل با معاونت

 های تحولها برای تخصیص اعتبارات برنامهبا دانشگاه هاینامهتفاهم تنظیم (2 بند

 ها و گزارش دوره ای به ستاد کشورینآنظارت مستمر بر میزان تخصیص منابع و هزینه کرد  (3 بند

 تعامل با دستگاههای ذیربط برای تأمین بموقع منابع برنامه های تحول (4 بند

 مربوط هایکمیته و هاونتتهیه برنامه جامع مدیریت منابع و مصارف با همکاری معا (5 بند

 :از عبارتست پایش و نظارت کمیته وظایف شرح (93 ماده

 های تحولبرنامه نظارت پایش و و هایدستورالعمل تدوین (9 بند

 برنامه سازیپیاده راستای در پزشکی علوم هایدانشگاه و مراکز از بازدید منظم برنامه تدوین (2 بند

 گزارشات ارائه و برنامه قبال  اجرایهای علوم پزشکی در عملکرد روسای دانشگاه بر نظارت (3 بند

   کشوری ستاد به ایدوره

 تشویقی، تنبیهی مداخالت پیشنهاد و طراحی (4 بند

 های نظارتی و تهیه گزارشات مورد درخواست ایشانتعامل منطقی با سازمان (5 بند

 :از عبارتست دارو، تجهیزات و تجهیزات پزشکی کمیته وظایف شرح (94 ماده

 پزشکی تجهیزات و داروها قیمت بر نظارت و تعیین های سیاست تدوین (9 بند
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 درمانی مراکز و ها بیمارستان در مصرف مورد داروهای فهرست تنظیم های سیاست تدوین (2 بند

 گر بیمه های سازمان پوشش تحت و دولتیبهداشتی 

 ژنتیکی اختالالت و العالجصعب نادر، هاییبیمار درمانی دارو ملی هایسیاست تدوین (3 بند

 مراکز و هابیمارستان برای پزشکی تجهیزات و دارو راهبردی خرید کالن های سیاست تدوین (4 بند

 گربیمه هایسازمان پوشش تحت و دولتی درمانیبهداشتی 

 درمانیبهداشتی  مراکز و هابیمارستان در استفاده جهت پزشکی تجهیزات جامع بانک ایجاد (5 بند

 گر بیمه هایسازمان پوشش تحت و دولتی

 پزشکی تجهیزات و ملزومات قیمت و بازار تنظیم جهت ارزی امناء هیات با هماهنگی (6 بند

 :از عبارتست ی سالمتبیمهکمیته  وظایف شرح (95 ماده

 هاتنظیم و پیشنهاد برنامه جامع مدیریت هزینه (9 بند

 بررسی و پیشنهاد اصالح بسته خدمات مورد تعهد بیمه پایه سالمت (2 بند

و کاهش هزینه  اصالح فرایندهای بیمه گری و رسیدگی به اسناد پزشکی در جهت ارتقای کارآیی (3 بند

 ها

 ایجاد نظام یکپارچه اطالعات در تعامل با واحدهای مربوط در وزارت بهداشت (4 بند

 :از عبارتست کمیته فناوری اطالعات وظایف شرح (96 ماده

 های تحول سالمتتدوین برنامه جامع مدیریت اطالعات، نظام داده کاوی و گزارش دهی برنامه (9 بند

اطالعات و سامانه های  مدیریت هایسیستم تدوین و مدیریت پیاده سازی راهکار های اصالحی (2 بند

  در همه سطوح ارایه خدمات اطالعاتی مرتبط با برنامه تحول سالمت

هماهنگی بین کلیه بخش های مرتبط با آمار و فناوری اطالعات معاونت ها، سازمان ها، و  (3 بند

 سالمت های اطالعاتی برنامه تحولدانشگاه های حوزه وزارت بهداشت در راستای اجرای برنامه

ای های راهبردی فناوری اطالعات برنامه تحول سالمت و گزارش دورهپیگیری و نظارت بر طرح (4 بند

 هاپیشرفت آن

 اقدام نماید. های تخصصیکمیتهسایر تشکیل تواند حسب مورد نسبت به میکشوری  ستاد (97 ماده

 هاست.هر یک از کمیته های تخصصی به عهده رییسانتخاب اعضای کمیته (97 ماده 9 تبصره

پیشنهاد رییس کمیته  به بنا  موضوع، حسب تخصصی هایکمیته اعضای از (97 ماده 2 تبصره

 .آمد خواهد عمل به  دعوت ستاد جلسات در شرکت برای ستاد دبیر تشخیصتخصصی و 

 خدمات و پزشکی علوم دانشکده/دانشگاه سالمت تحول ستاد (5 فصل

 درمانی و بهداشتی

 عبارتست از: دانشکده/دانشگاه سالمت تحول ستادترکیب اعضای  (98 ماده
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 (ستاد رئیس) پزشکی دانشگاه/دانشکده علومرییس  (9 بند

 یکی از معاونین دانشگاه با انتخاب رییس ستاد به عنوان نایب رییس و دبیر ستاد (2 بند

 درمان معاون (3 بند

 بهداشت معاون (4 بند

 آموزشی معاون (5 بند

 منابع و مدیریت توسعه معاون (6 بند

 معاون غذا و دارو (7 بند

 و فناوری اطالعات دانشگاه/دانشکدهمدیریت آمار  (8 بند

 روابط عمومی ستاد مرکزی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکیمدیریت یا رییس  (1 بند

 مدیرکل بیمه سالمت استان (91 بند

های تخصصی با ابالغ رییس ها و کمیته/دانشکدهنایب رئیس، دبیر و اعضای ستاد تحول دانشگاه (91 ماده

 شوند.دانشگاه/دانشکده  منصوب می

ران بدون حق رأی برای نظحسب مورد از سایر صاحب تواندتحول دانشگاه/دانشکده میدبیر ستاد  (21 ماده

 شرکت در ستاد دعوت بعمل آورد.

و یا ادغام سایر تواند نسبت به انحالل با تشکیل ستاد تحول سالمت دانشگاه/دانشکده رییس دانشگاه می (29 ماده

)به استثنای مواردی که به موجب قانون یا اسناد های مشابهبا ماموریت ی داخلیشوراها و ساختارها

 با ستاد تحول اقدام نماید.   ،در سطح دانشگاه/دانشکده (اندباالدستی تشکیل شده

 :است زیر شرح به دانشکده/دانشگاه سالمت تحولستاد  اختیارات و وظایف (22 ماده

 های تحول سالمتدر اجرای برنامه مقامات استانیجلب حمایت  (9 بند

بر دانشگاه/دانشکده مبتنی های اجرایی تابع حوزه در های اقدام راهبردها و برنامهتدوین  (2 بند

 کند.هایی که ستاد کشوری تحول سالمت تعیین میمشیخط

 ها و متناسب کردن منابع و مصارف راهکارهای کنترل هزینه بکارگیری (3 بند

 تخصصی الزم در راستای اجرای وظایف ستاد و  تعیین چارچوب  اختیارتهای تشکیل کمیته (4 بند

 نی بیمارستا یهامدیریت هزینههای ها با تأکید بر تشکیل کمیتهآن

 پایهی بیمههای سازمان واحدهای استانی ها و ، سازماندانشگاهوزارت  بین ایجاد هماهنگی (5 بند

 بین واحدهای تابع دانشگاه تحولی سالمت هایدر اجرای برنامه ایجاد یکپارچگی و هماهنگی (6 بند

ای به ستاد های تحول سالمت و تهیه و ارایه گزارشات دورهپایش مستمر پیامدهای برنامه (7 بند

  کشوری

 عبارتست از: /دانشکدهتحول دانشگاهستاد  دبیر وظایف شرح (23 ماده
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و ابالغ مصوبات تحول  و ستاد کشوری / دانشکدهستاد دانشگاهبین  الزم های هماهنگی انجام (9 بند

 / دانشکدهستاد کشوری به اعضای ستاد دانشگاه

 آن مصوبات ابالغ وستاد جلسات اداره (2 بند

  هاآن اعضای تعیین و مربوطه تخصصی های کمیته تشکیل (3 بند

 هریک از اعضا  وظایف توزیع و تنظیم (4 بند

 دو هفته هر در ستاد جلسه  یک حداقل تشکیل پیگیری (5 بند

 مربوط هایگزارش سایر و صورتجلسات ، جلسات دستورکار ها، دعوتنامه تنظیم (6 بند

 دانشگاه ستاد رسانی اطالع سامانه نمودن روز به و اندازی راه (7 بند

 دانشگاه ستاد هاینشست و جلسات پشتیبانی امور هماهنگی و مدیریت (8 بند

 دانشگاه ستاد جلسات برای حضور در حضور سایر مدعوین جهت الزم هایهماهنگی انجام (1 بند

 در گرفته صورت های فعالیت گزارش و اطالعات مناسب ورود جهت الزم های هماهنگی انجام (91 بند

 دانشگاه ستاد مصوبات پیشرفت گزارش تهیه مصوبات و  اجرای پیگیری مربوط سامانه

 هاو ستادهای تحول دانشگاه تخصصی های کمیته عملکرد نتایج آوری جمع و پیگیری و نظارت (99 بند

 دانشگاه ستاد رئیس سوی از امورمحوله کلیه انجام (92 بند

ستاد کشوری  های تخصصی ذیلتواند متناظر و یا در راستای ماموریت کمیتهستاد تحول دانشگاه می (24 ماده

ها را برای دبیرخانه ستاد گزارش عملکرد آنو اطالعات اعضا،  شرح وظایف و تحول سالمت اقدام 

 کشوری تحول سالمت ارسال نماید.
 

به  پس از تصویب در ستاد کشوری طرح تحول سالمت،  1336دی ماه  33ماده در تاریخ  24فصل و  5این ضوابط در 

 الزم االجراست. ختأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید و از  این تاری

 

 


