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  92خردادماه 



 

 

  :مقدمه

لزوم مديريت راهبردي و تبيين خط مشي هاي كالن دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمـاني كاشـان و   

،اقتضـا مـي كنـد شـورايي از صـاحبنظران و      د بـر آمـوزه هـاي ديني   ضرورت تحول و تعالي در اين دانشگاه با تاكي

متخصصان امر از داخل و بيرون دانشگاه تشكيل شود تا بتواند با همفكـري موضـوعات و مباحـث راهبـردي را در     

براي ارتقاي كيفي و كمي جايگاه  را دستوركار قرار داده و بحث و تبادل نظر نمايد و راهكارها و سياست هاي الزم

براي تحقق اين هدف شورايي تحت عنوان شوراي سياستگذاري دانشگاه با سـاختار و وظـايف   . نمايد ارائهانشگاه د

 .زير تشكيل مي گردد

 :تعريف -1ماده 

ناميده  " شورا"كه در اين شيوه نامه  كاشان يدرمان يوخدمات بهداشت يشوراي سياستگذاري دانشگاه علوم پزشك

ارائه خدمات بهداشـتي درمـاني و     را در كمك به دانشگاه مسئولينو نظارتي كه  مشورتيشورايي است  مي شود،

 .دهد ياري مي ها فعاليتاين ارتقاي كمي و كيفي  آموزشي و و پژوهشي 

  :رسالت شوراي سياستگذاري -2ماده 
تصـويب سياسـت هـاي    وظيفـه   كاشـان  يدرمـان  يوخدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشكشوراي سياست گذاري 

  .اجراي سياست ها و ارزشيابي نتايج برآمده از آنها را بر عهده دارد ، نظارت بر دانشگاهدر  خشيب

  : به شرح زير است» شورا«اعضاي دايم  – 3ماده 

 به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري س دانشگاهيرئ .1

 شوراي سياست گذاري دبير .2

  متخصصين و كارشناسان موضوعي به انتخاب رئيس شورا  .3

  :مانند. گفتگو درباره سياست مورد بحث دعوت كند براي را مي تواند ديگر مسئوالن" شورا"رئيس –تبصره 
  نماينده انجمن علمي تخصصي مربوط  
  نماينده مركز يا مراكز تحقيقاتي مرتبط با سياست مورد بحث 
  نماينده سازمان يا سازمان هاي غير دولتي مرتبط  
 . هيات رئيسه  دانشگاه 



 

 
 :شوراي سياستگذاري ف و شرح وظايفاهدا -4ماده 

 وهشيژ،درماني،آموزشي و پبراي تحول كمي و كيفي و تعالي در برنامه هاي بهداشتيكمك به سياستگذاري  

ــاي          ــگاه در محوره ــالن دانش ــاي ك ــري ه ــت گي ــي و جه ــا،خطوط كل ــي ه ــا،خط مش ــيم راهبرده  ترس
 وهشيژ،درماني،آموزشي و پبهداشتي

  .تقاء سطح  عمومي دانشگاهپايش و نظارت راهبردي براي ار 

 .تدوين شاخص هاي ارزيابي عملكرد و بهره وري به منظور تصميم گيري و برنامه ريزي صحيح 

 .تجزيه و تحليل شاخص و تطبيق نتايج ان با شاخص هاي هدف و تعيين ميزان انحراف آنها 

 تهيه گزارشات تطبييق در فواصل زماني معين 

كه زير نظر شورا است  اي دبيرخانهتشكيالت شورا  داراي ي علمي و اصولي، براي كمك به سياست گذار -5ماده 

  :عبارتست از آن ماموريت كهاداره مي شود

مـديريت و  ،به عنوان بازوي تصميم ساز شوراي سياست گذاري دانشگاه  يگذار استيس يشورا  رخانهيدب

براي تحقق اين ماموريـت، بـا    يرخانه مذكوردب. را بر عهده دارد دانشگاههماهنگ سازي فرايند سياست گذاري در 

را فـراهم مـي آورد و    وظـايف شـورا  شناخت ذينفعان و ياري گرفتن از آنان، شواهد كافي براي توصـيف و تحليـل   

  .ي مطلوب را پيشنهاد مي كند)سياست ها(مداخله ها

  :زير را بر عهده دارد وظايفدانشگاه  يگذار استيس يشورا  رخانهيدب -6ماده 
   .شوراايي و اولويت بندي مسائل كليدي شناس 
 .شوراتحليل و تدوين سند سياست بخشي براي مسائل كليدي  

    .شورا پايش و ارزشيابي اجراي سياست هاي مصوب 
  .حمايت طلبي و جلب مشاركت ذينفعان 
  .اطالع رساني به مخاطبان  
 .دانشگاهاطالعات فرايند سياست گذاري  و انتشار ثبت، نگهداري 

 بـراي واحـدهاي مربوطـه    »شـورا «امضاي رئيس  و با دبيرخانهدستورجلسات و مستندات مربوطه توسط  -7ماده 
  .دگرد ارسال مي



 

يـا   واحـدهاي مربوطـه  هفته پيش از زمان تشكيل جلسه به دفتر  حداقل يكهاي دعوت، مي بايست نامه :1تبصره
  .ساعت باشد 48د كمتر از در دعوت به جلسات فوق العاده زمان يادشده نباي .مدعو برسد اعضاء
  . متن كليه صورت جلسات در همان جلسه آماده شده و به امضاي اعضاي حاضر مي رسد - 2تبصره

   .شدشورا هر ماهه تشكيل جلسه خواهد جلسات : 3تبصره

  .الزم االجرا است  رئيس شورامصوبات شورا پس از ابالغ : 4تبصره

مسـئوول پـي گيـري دريافـت گـزارش هـاي دوره اي و        ،بمـرتبط بـا سياسـت مصـو     روسا و مـديران  -8ماده 

كه بسته به طبيعت سياست مصوب متفاوت است و توسط ( در مقاطع زماني معين. مي باشند بازخوردهاي مناسب

گـزارش كلـي پيشـرفت اجـراي سياسـت مصـوب        مسئولين اجرايي) واحد سياست گذاري تعيين و اعالم مي شود

  دارد اعالم ميرا به واحد سياستگذاري » شورا«

 دبيرخانـه در زماني كه درباره هر سياسـت توسـط   » شورا«ارزشيابي تبعات و نتايج اجراي سياست مصوب  :تبصره

دبيرخانـه  حاصـل آن بـه   كـه   گيـرد ، صورت مـي مسئولين اجرايي سياست گذاري تعيين و اعالم مي شود توسط 

برساند و درباره تـداوم اجـرا، اصـالح الزم يـا     » شورا«سياست گذاري اعالم مي شود تا در گزارشي آن را به آگاهي 

  .قطع ادامه اجرا كسب تكليف كند

  

 

 

 سياست ها

 اجرا و پايش سياست تدوين سياست

 گذاريسياست توسعه

 ارزشيابي

 تعريف مشكل

 تشخيص

اخالقيات
  ست گذاري فرايند سيا -9ماده 

  دبيرخانه  شوراي سياست گذاري 
  يمي بايست چرخه  دانشگاه 

  روبرو  را در تدوين و اجراي 
 .ها به اجرا گذاردسياست 



 

  

  تعيين موضوع در فرايند سياست گذاري  -10ماده 
-، مطالعه و تحليل گـزارش دانشگاهاز ظرفيت خود براي تحليل دوره اي وضعيت دبيرخانه  ،مستقيمدر شكل  -الف

  .كندارشناسان و مديريت ها استفاده ميهاي ك

، نتيجه طرح هاي تحقيقـاتي يـا   ارباب رجوع، گزارش هاي رسيده از ذينفعان، اعالم نظر مستقيمدر شكل غير  -ب

  .نظر ارائه كنندگان خدمات مبناي مطرح شدن موضوعات قرار مي گيرد

ته بندي مي كند و اقـدام مناسـب بـراي    موضوع هاي طرح شده براي سياست گذاري را بررسي و دس رخانهيدب -ج

  . هر موضوع را اعالم مي دارد

  .، موكول به اعالم نظر موافق شورا و تامين منابع مالي مورد نيازشوراموضوع در دستور كار قراردادن  –د

  .تدوين پيش نويس سند سياست  -11ماده 
نظـر خـواهي از گـروه    طـرح شـده  بـا    م 10كه به طـرق موجـود در مـاده     پيش نويس سند سياست را دبيرخانه ،

به طور جامع مورد بررسـي  ي نويسد و قبل از ارائه به شورا ممتخصصان موضوعي و تحليل و جمع بندي نظر آنان 

  .قرار مي دهد

  . تصويب سياست – 13ماده 
اصـالح  شوراي سياست گذاري، پس از بررسي پيش نويس ارائه شده، نظرخود را به صورت تصويب، رد، يا پيشنهاد 

  . مسئول پي گيري بعدي كار متناسب با نظر اعالم شده از سوي شورا خواهد بودرخانه يدب. اعالم مي دارد

  ابالغ سياست مصوب – 14ماده 
اعالم مي دارد تـا برنامـه زمانبنـدي    واحد مربوطه  بهسياست مصوب را دبيرخانه، ، ابالغ سياست مصوب شورابراي 

،يك نسـخه از  واحـد مربوطـه  برنامه زمانبندي شـده در   و تصويب پس از تاييد .ندشده براي اجراي آن را تنظيم ك

  . مي گرددارسال دبيرخانه  برنامه به

  پايش اجراي سياست  – 15ماده 
  :با هماهنگي واحد مربوطه گام هاي زير را انجام مي دهددبيرخانه  ،پايش اجراي سياست براي 



 

  ؛ي سياستبه گام و زمان بندي شدهي برنامه مجريان براي اجراي گام مطالبه −
  هاي دوره اي و منظم از مجريان ؛دريافت گزارش −
  ؛ مجريان ارسال بازخورد بهنگام به  −

  .مي كندكارا را به شوراي سيساستگذاري اعالم گزارش پيشرفت دبيرخانه متناسب با اجراي زمان سياست : تبصره

  ارزشيابي اجراي سياست  – 16ماده

ارزشيابي دستاورد سياست مصوب را بـر پايـه گـزارش هـايي كـه مجـري سـتادي آن         ينتيجهدبيرخانه 

دارد تا تكليـف  اند به شوراي سياست گذاري اعالم ميسياست درباره فرايندها و برونداد درباره پيامدها تهيـه كرده

  .از نظر تداوم سياست يا تنقيح و تغيير آن روشن شود

  نيروي انساني -17ماده 

اپيدميولوژيست، متخصـص  ي مانند مشاورانآن ممكن است بر حسب كاركردهاي دبيرخانه ي مورد نياز نيروي انسان

 باشد كه شورا بايستي ترتيباتي جهت  ...و  آمار، متخصص مديريت و تحليل سيستم و متخصص پزشكي اجتماعي

  .ذاردهاي مشاوره در اختيار آن گهاي مناسب و استفاده از ظرفيتبستن قرارداد، پرداخت

  منابع مالي مورد نياز -18ماده 

  :در موارد زير بايد از حمايت مالي درخور برخوردار باشددبيرخانه 

  .برون سپاري برخي از تحقيقات  −

  . دانشگاهتحليل وضعيت دوره اي  −

  ) يك پروژه در سال( هايي  كه از نظر سياست گذاري اولويت دارندتدوين گزارش ساالنه ي موضوع −

  .به مخاطبان و تبادل تجريه اطالع رساني  −

  .انتشار مستندات −

  .به تصويب رسيددر مورخه            شوراي سياستگذاري در اولين جلسه تبصره  6و ماده18اين آيين نامه در     


