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دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیونهاي تخصصي مشورتي هیات مدیره نظام پزشکي شهرستانها

بر اساس مصوبه شماره٩  پنجمین جلسه مورخ ٩٦/١١/٥ شورایعالی نظام پزشکی و به منظور افزایش توان کارشناسی 
هیاتهای مدیره نظام پزشکی شهرستانها در جهت تحقق وظایف قانونی سازمان، تشکیل و فعالیت کمیســیونهای تخصصی 
مشورتی هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانها (کمیسیونهای متناظر کمیسیونهای تخصصی مشورتی شورایعالی) بر اساس 

دستورالعمل زیر صورت میپذیرد:

ماده١) تعریف: کمیسیونهای تخصصی مشورتی هیات مدیره نظام پزشـکی شهرستانها که در این دستورالعمل به اختصار 
«کمیسیونها» نامیده میشوند، به منظور تامین نقطه نظرات کارشناسی در حوزههای تعریف شده تشکیل گردیده و 

درچارچوب قانون سازمان نظام پزشکی و مصوبات شورای عالی سازمان فعالیت مینمایند.

ماده٢) انواع کمیسیونها: هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانها میتوانند نسبت به تشکیل کمیســیونها در هر یک از 
١١حوزه آموزشــی و پژوهشــی، انتظامی، رفاهی اجتماعی و اشتغال، برنامه و بودجه و تشکیالت، تعرفه و بیمه، مالیات و 
عوارض، اخالق پزشکی، پزشک خانواده و نظام ارجاع، دارو و تجهیزات پزشکی، طب سنتی و مکمل ، روابط عمومی و 

امور بین الملل تشکیل دهند.
تبصره: نظام پزشکی شهرستانها میتوانند حســب نیاز، با تصویب هیات مدیره، در حوزههای دیگری نیز در محدوده 

وظایف و اختیارات اقدام به تشکیل کمیسیون نمایند.

ماده٣) شرح وظایف: هر یک از کمیسیونها موظفند موضوعات ارجاعی از جانب هیات مدیره نظام پزشکی آن 
شهرستان و موضوعات ارجاعی از کمیسیونهای تخصصی مشورتی متناظر شورای عالی را مورد بررسی کارشناسی قرار 
دهند و نظرات کارشناسی خویش را حسب مورد کتباً به رییس هیات مدیره نظام پزشکی یا از طریق رییس هیات مدیره 

نظام پزشکی به دبیرخانه کمیسیونهای شورای عالی اعالم نمایند.
تبصره ١: نظرات کمیسیونها صرفا جنبه کارشناسی و مشورتی دارد.

تبصره ٢: رؤســای هر یک از کمیسیونها میتوانند مواردی را که مطابق نظر اکثریت اعضای کمیسیون، به بررسی و اظهار 
نظر کارشناسی نیاز دارند، از طریق رییس هیات مدیره نظام پزشکی حسب مورد به هیات مدیره شهرستان یا دبیرخانه 

شــورایعالی پیشنهاد نمایند تا در صورت تأیید، در دستور کارکمیسیون قرار گیرد.
تبصره ٣: حداکثر زمان الزم برای ارایه پاسخ مکتوب به استعالمات مربوطه یک ماه از تاریخ ارجاع به کمیسیون میباشد.
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ماده ٤) ترکیب و تعداد: در هر یک از کمیسیونها با توجه به نوع و گستره فعالیتهای آن از ٥  تا ٩ نفر ( اعداد فرد) 
عضویت دارند که با رای هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان به مدت چهارسال انتخاب و حکم آنها توسط رئیس هیات 

مدیره صادر میگردد.
تبصره ١: هریک ازکمیسیونها الزم است از بین اعضای خود یک رئیس، یک نایب رئیس و یک دبیر انتخاب نمایند. 
رئیس کمیسیون و در غیاب وی نایب رییس مسئول هماهنگی الزم جهت تشکیل و اداره جلسات است. ثبت صورتجلسات 
و پیگیری مطالب بر عهده دبیر است. به منظور ارتباط مناسبتر کمیسیونها با هیات مدیره نظام پزشکی، رییس کمیسیون از 

بین اعضای هیات مدیره عضو آن کمیسیون انتخاب میگردد.
تبصره ٢: غیبت بیش از ٣ جلسه متوالی یا ٥ جلسه متناوب در سال موجب لغو عضویت ازکمیسیونها میشود و الزم است 

مراتب جهت تعیین عضو جایگزین از طریق رئیس کمیسیون به هیات مدیره اعالم گردد.

ماده ٥) نحوه فعالیت: جلسات هر یک از کمیسیونها با حضور بیش از نیمی از اعضا رسمیت مییابد و نظرات مشورتی 
کمیســیونها با رأی اکثریت به امضای رییس یا نایب رییس کمیسیون میرسد.

تبصره ١: دعوت از افراد کارشناس در هر حوزه که عضو کمیسیون مربوطه نیستند در جلسات کمیسیونها بدون حق 
رأی بالمانع است.

تبصره ٢: جهت انجام هماهنگیهای الزم، کمیسیونهای تشکیل شده در هر شهرستان و اعضای آنها توسط رئیس هیات 
مدیره به دبیرخانه شورای عالی اعالم میشود.

ماده 6) دبیرخانه کمیسیونها : به منظور دریافت و توزیع صحیح موارد استعالمی، تنظیم امور اداری هر یک از 
کمیسیونها، شناسایی وگردآوری منابع و مدارك، طبقهبندی و نگهداری مدارك و اسناد، پیگیری نظرات کارشناسی هر 
یک از کمیسیونها و ارایه گزارش فصلی از فعالیتهای هر یک از کمیسیونها به شورایعالی، دبیرخانه کمیسیونها در ذیل هیات 

مدیره نظام پزشکی شهرستان تشکیل میشود.
تبصره: رئیس دبیرخانه کمیسیونها توسط هیات مدیره از بین اعضای هیات مدیره انتخاب و حکم وی توسط رییس هیات 

مدیره صادر میگردد.

این آییننامه با شش ماده و نه تبصره در جلسه مورخ ....  به تصویب شورایعالی نظام پزشکی رسید. / ن


