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 التحصیالندستورالعمل تشکیل کمیسیون عالی تعیین تعهدات فارغ
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 
 : مقدمهالف

ی های پزشکگروه مختلف ها و مقاطع تحصیلیالتحصیالن رشتهدهی به تعهدات فارغنظر به ضرورت سامان -1ماده 

وه مشی، میزان و نحگذاری و تعیین خطبه منظور تمرکز امور مربوط به سیاست های تکمیلی وو پیراپزشکی و دوره

زیع گیر و توهای تکمیلی و ایجاد وحدت رویه و تعامل بین مراجع تصمیمتعهدات مقاطع مختلف تحصیلی و دوره اخذ

 .رددگمیسیون عالی تعهدات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل مینیروی انسانی در وزارت متبوع، ک

 
 ءترکیب اعضا :ب

 باشد:به شرح زیر می ءترکیب اعضا -2ماده 

 معاون حقوقی و امور مجلس )رئیس( -1-2

 معاون آموزشی -2-2

 معاون درمان -3-2

 اون توسعه مدیریت و منابعمع –4-2

 معاون بهداشت -5-2

 و پاسخگویی به شکایاتارزیابی عملکرد مدیر کل دفتر بازرسی،  -6-2

 مدیر کل حقوقی )دبیر( -7-2

 .توسط وزیر بهداشت صادر خواهد گردید ءحکم اعضا: 1بصره ت

 ی وزیر ابالغ خواهد گردید.مصوبات کمیسیون با امضا :2تبصره 

 های پزشکی و دبیر شورایدبیران شوراهای موضوع قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته :3تبصره 

 .ی در کمیسیون شرکت خواهند نمودأریزی علوم پزشکی حسب مورد با حق رعالی برنامه
 

 : وظايف و اختیارات:ج

 :باشدوظایف و اختیارات کمیسیون به شرح ذیل می -3ماده 

های پزشکی و پیراپزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از شدگان گروهمدت تعهدات پذیرفتهتعیین طول  -1-3

گذار یا مواردی که های تکمیلی در موارد ارجاعی قانونو دوره Ph.Dکارشناسی ارشد، تخصصی، فوق تخصصی و 



 2 از 2 صفحه 

 

اطع مزبور در موارد نظر نسبت به کاهش و یا افزایش طول دوره تعهدات مق چنین اظهارقانون ساکت است و هم

 شدهیاد

های مازاد بر نیاز در مقاطع تخصص، فوق خصوص کاهش طول دوره تعهدات و تعیین رشته گیری درتصمیم -2-3

 های تکمیلیو دوره Ph.Dتخصص، کارشناسی ارشد و 
 انجام تعهداتهای تعویق خصوص درخواست گیری دربررسی و تصمیم -3-3
های خصوص امکان یا عدم امکان خرید تعهدات مقاطع مختلف تحصیلی و دورهگیری در بررسی و تصمیم -4-3

 تکمیلی و شرایط آن
خصوص لزوم یا عدم لزوم تودیع سند توسط متقاضیان ورود به مقاطع تخصصی، فوق تخصص،  گیری درتصمیم -5-3

 بر نیاز شناخته شدهد های تکمیلی که حسب تصمیم کمیسیون رشته آنها مازاو دوره Ph.Dکارشناسی ارشد و 
 های تکمیلیید فرمت اسناد تعهد مقاطع مختلف تحصیلی و دورهأیت -6-3
 تضامین و وثایق موضوع اسناد تعهدخصوص  گیری درتصمیم -7-3
 گرددهای مربوطه ارجاع میسایر موارد مرتبط که از حوزه وزارتی و یا معاونت -8-3

 
 تصمیماتات کمیسیون عالی و اتخاذ برگزاري جلس: د

 .بار در ماه به دعوت دبیر تشکیل خواهد گردید جلسات کمیسیون عالی حسب مورد حداقل یک -4ماده 

 .باشدخانه میمسئولیت دبیرخانه کمیسیون به عهده اداره کل حقوقی وزارت -5ماده 
جلسات در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس تشکیل گردیده و با حضور نصف به عالوه یک اعضا رسمیت  تبصره:

 .کند. تصمیمات با اکثریت مطلق آراء اتخاذ خواهد گردیدپیدا می

خانه از جمله رئیس مرکز تواند جهت اتخاذ تصمیم حسب مورد از مشاوران و مدیران وزارتکمیسیون می -6 ماده

مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی أت علمی، رئیس مرکز خدمات آموزشی، مدیر کل منابع انسانی، امور هی

 ه عمل آورد.ی دعوت بأهای علوم پزشکی بدون داشتن حق رشورای گسترش دانشگاه و دبیر خدمات بالینی

اساتید مرتبط برای شرکت در جلسه نظران و دید کمیسیون، از صاحبعالوه بر موارد فوق در صورت صالح -7 ماده

 .عمل خواهد آمده ی دعوت بأبدون حق ر

ید مقام عالی وزارت رسیده و از تاریخ فوق أیبه ت 16/5/1337تبصره در تاریخ  4ماده و  7این دستورالعمل مشتمل بر 

 باشد.االجرا میالزم


