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 هايي براي انتخاب و نظارت بر عملكرد توصيه

 مسئوالن ارشد مجموعه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 

 

فرايندهاي انتخاب و نظارت بر  كردناين بيانيه براي كمك به منطقي 

وعه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، عملكرد مسئوالن كليدي مجم

ي عل و   ه ا  ن دانش اا  ان، رؤسا و معاون  ان، مشاوراوزير، معاون: نظير)

ن ارشد ستادي و استاني پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و مسئوال

ب ر  ه اي انتخ اب و نظ ارت     شاخصو ( شبكه بهداشتي درماني كشور

 :رت است ازعبا هدف اين بيانيه،. عملكرد آنها تنظيم شد  است

  و آح اد م رد ، ب ا     جامع ه يكپارچ ه س تمت    هاينياز تأمينتضمين

 پاس خاويي،  تأكي د ب ر   ب ا  صورت كيفي و ايمن،ه محوريت عدالت، ب

 ش بكه  قال    در وري، به ر   و ك ارآيي  اثربخش ي،  ش فاف،  رساني اطتع

 ؛ارجاع و بندي سطح منطبق برنظا  درماني، و بهداشتي

 گيري تصميم ترويجخدمات، از طريق  ها و ارتقاي مستمر مراقبت 

 و استانداردها تدوين با علمي، و متقن هاي يافته بر مبتني اقدا  و

 با بندي سطح نظا  استقرار ستمت، هاي فناوري ارزيابي راهنماها،

 نظا  در ها آن ادغا  و پيشايري و ستمت يارتقا خدمات اولويت

 .پزشكي علو  آموزش

ن ارشد مجموعه بهداشت، درمان ته مسئوالي بايسته و شايسها ويژگي

 : طور اجمال، به شرح زير است هو آموزش پزشكي ب

 

 ها و ضوابط عمومي بايسته
    م داري، اخ ت ،    برخورداري از ايمان، تقوا در بي ان و عم  ، والي ت

 ؛ديار فضاي  اختق استميو زيستي، ايثار، توك ،  ساد 

 عي و معنوي، متناس  ب ا  برخورداري از ستمت جسمي، رواني، اجتما

 ؛وظايف محوله

    ،فرزن دان و   پايبندي به همه ظواهر اختق اس تمي در خ ود، همس ر

 ؛ترجيحاً ساير بستاان درجه اول

 ؛آراستاي ظاهر در حد متعارف 

        اجتناب و عاري بودن از ه ر گون ه تع ارن من افو، س وف اس تفاد  از

 .موقعيت و مقا ، خودمحوري و ساير صفات رذيله

 هاي علمي گيشايست
 هاي علمي و تخصصي، مرتبط  برخورداري از سطح باالي آگاهي

وي ژ  پيش ايري، ارتق اي     هجانبه جامعه، ب   با علو  ستمت همه

 ؛ستمت و بهداشت

 

 اي هاي حرفه شايستگي
 ه اي كل ي س تمت ابتغ ي مق ا        التزا  عملي به اجراي سياست

ه اي   زمين ه  وي ژ  در  همعظم رهبري و بيانيه گا  دو  انق تب، ب   

عدالت در ستمت، اهتما  به اولويت پيشايري و عوام  اجتماعي 

ه ا و   ستمت، ادغا  آم وزش و پ ژوهد در عرص ه ارام ه مراقب ت     

ناري،  خدمات ستمت، دفاع از حقوق ستمت مستضعفان، جامعه

 .ي، مبارز  با تبعيض و هر نوع تعارن منافويگو شفافيت و پاسخ

 

 الزامات مديريتي 
ي ك تن  ه ا  سابقه كافي و تجربيات موفق مديريتي در عرص ه  داشتن

نظي  ر وزارت، معاون  ت، رياس  ت دانش  اا ، رياس  ت كميس  يون  )س  تمت 

س اير  (. ي مش ابه ها يا مسئوليت بهداشت و درمان مجلس شوراي استمي

 :الزامات مديريتي عبارتند از

 ؛تما  وقت بودن 

 سطح كتن ستمت  ريزي اجرايي در گذاري و برنامه توانمندي سياست

 ؛كشور و نيز در محدود  مديريتي موظف

 ي مديريت جهادي ها و مؤلفه ها برخورداري هرچه بيشتر از ويژگي

ك ار و  : با معيارهاي تعيين شد  توسط مقا  معظم رهبري، نظي ر 

ناپذير ب ا ني ت و اناي ز  اله ي و ب دون       تتش مضاعف و خستاي

توك   ب ه خداون د و    داشت، حركت مبتني بر علم و درايت،  چشم

ناري، انتقادپذيري،  داشتن بصيرت و آيند  اعتماد به كمك الهي،

نفس، برنام ه داش تن، پياي ري و عم   ب ه       خودباوري و اعتمادبه

ي ها شناسي در چالد ، دشمنها ، رعايت و عم  به اولويتها برنامه
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خص مانه، دوري از اختتف  ات، اس  تفاد  ص  حيح و هوش  مندانه از  

زن ي و   ، داش تن نا ا  نقادان ه، دور از تهم ت    ها رفيتامكانات و ظ

 ؛...(عشق به مرد  و حضور در جامعه،  آفريني، جنجال

 ويژ  براي ارتب ا  م ؤثر ب ا     هي ارتباطي در حد باال، بها داشتن مهارت

 ؛المللي ي بينها و سازمان مقامات و نهادها و نيز ساير كشورها

 ر، عز  راسخ و شجاعت قدرت تحلي ، بصيرت و دورانديشي، سعه صد

 ؛در عم 

 ؛ي الز  با امور مالي، قوانين معامتتي و استخدامييآشنا 

  و اج را ب راي    ري زي  ناري و ت وان برنام ه   برخورداري از مهارت آيند

 ؛  جاري و آيند يمسا

 المللي تسلط به زبان اناليسي در حد تعامتت ضروري بين. 

 

 تبصره 
ي ارزي ابي عملك رد قاب      ه ا  ش اخص  براساس مفاد مندرج در اين بيانيه،

هاي مرتبط با عملك رد   عنوان مثال شاخصه ب. تدوين و انداز  گيري خواهد بود

 .، پيشنهاد شد  است1وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پيوست 
 

 1پيوست 

 هاي انتخاب وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي شاخص

ها پاسخ به صورت صفر ب ه معن ي ع د      در اين مؤلفه( ر حتي يك مؤلفه امتياز صفر بايرد انتخاب منتفي استبدين معني كه اگ)هاي سلبي  مؤلفه( الف

 .باشد وجود و يك به معني وجود مي
 

 گيري نحوه اندازه مؤلفه 

 سئوال از افراد مورد وثوق و مشاهدات شخصي اعتقاد قلبي و التزا  عملي به جمهوري استمي و اص  واليت فقيه 

 سئوال از افراد مورد وثوق و مشاهدات شخصي م  به واجبات و ترک محرماتع

 سئوال از افراد مورد وثوق و مشاهدات شخصي برخورداري از ستمت جسمي و رواني متناس  با وظايف سناين وزارت

 فراد مورد وثوق و مشاهدات شخصيسئوال از ا مندي محرومين جامعه از خدمات اعتقاد قلبي و التزا  عملي به اولويت بهداشت و بهر 

 سئوال از افراد مورد وثوق و مشاهدات شخصي اعتقاد قلبي و التزا  عملي به ادغا  آموزش و پژوهد در خدمات و جهت دادن آموزش و پژوهد به پاسخاويي اجتماعي

 وال از افراد مورد وثوق و مشاهدات شخصيسئ هاي ابتغي مقا  معظم رهبري در عرصه ستمت و اقتصاد مقاومتي التزا  عملي به سياست

هاي اقتصادي مرتبط با وزارت بهداشت از قبي  بيمارستان، شركت دارويي،  نداشتن قطعي تعارن منافو در ارتبا  با فعاليت
. انشركت تجهيزات پزشكي و غير  براي خود و خانواد  درجه اول و دو  شام  همسر، فرزندان، پدر و مادر، خواهران و برادر

 . در صورت انتخاب اين بند شام  داروخانه، مط  و درماناا  نيز خواهد شد
 سئوال از افراد مورد وثوق و مشاهدات شخصي

حسن شهرت در پاكدستي و عد  تماي  به مال اندوزي در خود و خانواد  درجه اول و دو  شام  همسر و فرزندان و پ در و  
 مادر و خواهران و برادران

 اد مورد وثوق و مشاهدات شخصيسئوال از افر

 سئوال از افراد مورد وثوق و مشاهدات شخصي سياستمدار با تجربه

كسانيكه بعد از انقتب جمهوري استمي ايران تابعيت يك كشور خارجي را اخذ كردند و يا در حال حاضر داراي اجاز  اقامت 
 . باشند داممي فعال مي

وثوق و اطتع ات   بررسي مستندات، سئوال از افراد مورد
 شخصي

سابقه انتخاب همكاران صرفاً براساس پايبندي به مباني ديني و برخورداري از توانايي مديريت و نه زد و بندهاي سياس ي و  
 دوستي و فاميلي 

 سئوال از افراد مورد وثوق و اطتعات شخصي

 
 . باشد كمترين مي 1باالترين و عدد  3عدد . شود ياز ميتعيين امت 3تا  1هاي برخوردار از اولويت باال كه در فاصله  مؤلفه (ب
 

 گيري نحوه اندازه مؤلفه 

 برخورداري از فن برقراري ارتبا  و همكاري با مرد  و نهادهاي دولتي و غيردولتي
ه ا،   هاي اجتماعي مث   م ديريت خيري ه    سابقه فعاليت

 ها و نظاير آن سمن

 متواضو و خيرخوا  مرد 
تاندارد يعن ي ف ردي ك ه از اي ن نظ ر      مقايسه با فرد اس

 .دارد 3امتياز 

 سابقه مديريت در يكي از عناوين معاونت وزارت بهداشت، رياست دانشاا  علو  پزشكي، معاونت دانشاا  علو  پزشكي

 3= معاونت وزارت

 2= رياست دانشاا 

 1= معاونت دانشاا 

گيري، پذيرش نظرات دياران گرچه  نصاف در قضاوت و تصميمگيري، پيايري امور، ا برخورداري از صفات شجاعت در تصميم

 مخالف نظر ايشان باشد و باالخر  صبوري
 سئوال از افراد مورد وثوق و مشاهدات شخصي

   33=  3جمو امتياز حداكثر امتياز با ضري  
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 .باشد كمترين ميباالترين و امتياز يك  3 امتياز. شود تعيين امتياز مي 3تا  1هاي برخوردار از اولويت كمتر كه در فاصله  مؤلفه (ج

 
 گيري نحوه اندازه مؤلفه 

 هاي مديريت بهداشت و درمان  سابقه شركت در يك دور  حداق  دو ماهه در عرصه

 MPH  =3دور  

 2= ما  و بيشتر 3دور  

 1=ما   3كمتر از 

 مقايسه با افراد استاندارد و اطتعات شخصي نواد  شام  همسر و فرزندان پايبندي به ظواهر اختق استمي در وزير پيشنهادي و افراد درجه اول خا

 سال  04تا  04سن در فاصله 

 3امتياز  :04-04

 2امتياز  :34-01

 1امتياز  :04-31

 مشاهدات شخصي و سئوال از افراد مورد وثوق آراستاي ظاهر در حد متعارف 

 مشاهدات شخصي و سئوال از افراد مورد وثوق المللي  توان برقراري ارتبا  با مقامات و كارشناسان خارجي در مجامو بين

 مشاهدات شخصي و سئوال از افراد مورد وثوق ريزي و اجرا براي مسام  جاري و آيند  نزديك  ناري در كنار توان برنامه رويكرد آيند 

 ل خدمتتما  وقت جغرافيايي در طو

 3امتياز = هميشه 

 2امتياز = اغل  اوقات 

 1امتياز = خيلي كم يا هيچ 

   21=  1جمو حداكثر امتياز با ضري  

 

 
= HMI ايندكس انتخاب وزير بهداشت 

 

 باشد انتخاب منتفي است  8/4كه اين ضري  كمتر از  درصورتي

 اشتهاي نظارتي در ارتبا  با عملكرد وزير بهد شاخص

 : هاي سلبي به شرح زير اطمينان از حفظ و ارتقاي مؤلفه (الف

هاي علو  پزشكي  دانشكد ها و  هاي وابسته و رؤساي دانشاا  ن، رؤساي سازماناايشان مث  معاون منتخبانها شام  شخص وزير و  توضيح اينكه اين مؤلفه

 .باشد مي

 
 گيري روش اندازه مؤلفه 

 ن ايشانابه جمهوري استمي ايران و اص  واليت فقيه در وزير و منتخب اعتقاد قلبي و التزا  عملي
ها و ساير  هاي شخصي، سخنراني استعت  و تحقيق از افراد مورد وثوق، بررسي

 مستندات شفاهي و كتبي

 خصيهاي ش استعت  و تحقيق از افراد مورد وثوق و بررسي ن ايشاناعم  به واجبات و ترک محرمات در وزير و منتخب

 ايشان منتخباناعتقاد قلبي و التزا  عملي به اولويت بهداشت در وزير و 
ها و ساير  هاي شخصي، سخنراني استعت  و تحقيق از افراد مورد وثوق، بررسي

 مستندات شفاهي و كتبي

 ها و اقدامات وزارتخانه  ي شخصي و بررسي برنامهها بررسي ايشان منتخبانالتزا  عملي به پوشد همااني ستمت به خصو  براي محرومين جامعه در وزير و 

 ها و اقدامات وزارتخانه هاي شخصي و بررسي برنامه بررسي اعتقاد قلبي و التزا  عملي به ارتقاي فرآيندهاي ادغا  آموزش و پژوهد در خدمات 

 هايي به منظور جهت دادن آموزش و پژوهد به پاسخاويي اجتماعي  اجراي برنامه
هاي شخصي، استعت  و تحقيق از  ها و اقدامات وزارتخانه، بررسي نامهبررسي بر

 افراد مورد وثوق

هاي ابتغي مقا  معظم رهبري در عرص ه س تمت، عل م و فن اوري و اقتص اد       التزا  عملي به سياست

 مقاومتي و بيانيه گا  دو ، جمعيت و موارد مشابه
 تحقيق از افراد مورد وثوق  ها و اقدامات، بررسي و استعت  و بررسي برنامه

نداشتن قطعي تعارن منافو شام  داشتن درماناا ، داروخانه، بيمارستان، مط ، شركت دارويي، ش ركت  

تجهيزات پزشكي و نظاير آن در شخص وزير و داشتن هرگونه فعاليت اقتصادي در ارتب ا  ب ا س تمت در    

 ايشان  منتخبانبرادران در شخص وزير و  فامي  درجه اول شام  فرزندان، پدر و مادر، خواهران و

 هاي شخصي و استعت  و تحقيق از افراد مورد وثوق بررسي

 هاي شخصي، استعت  و تحقيق از افراد مورد وثوق، بررسي مستندات  بررسي پاكدستي و شفافيت در امور مالي 

 هاي شخصي  ررسياستعت  و تحقيق از افراد مورد وثوق و ب آراستاي و حفظ ظواهر استمي 
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و در  1ها در صورت وجود عدد  گيري اين مؤلفه نتيجه انداز . باشند كه همه داراي وزن يكسان مي. هاي رفتاري و عملكردي وزير در زمان وزارت مؤلفه (ب

 .باشد صورت عد  وجود صفر مي
 

 گيري نحو  انداز  مؤلفه 

 مقايسه با الاوها، سئوال و تحقيق از ارباب رجوع و همكاران  همكاران  خيرخوا ، دلسوز، منصف و خوشرو در برخورد با مرد  و

 ها  همكاري با نهادهاي مردمي از قبي  خيرين و سمن
ها  هاي قانوني و خوشنا  عرصه ستمت و بررسي برنامه ها و سمن تحقيق از خيريه

 هاي در حال اجرا و پروژ 

 و غير همكاري بين بخشي شام  نهادهاي دولتي، عمومي 
ه ا و   تحقيق از نهادهاي دولتي و عمومي مؤثر بر ستمت جامعه و بررسي برنام ه 

 هاي درحال اجرا  پروژ 

ه ا و من افو    المللي در عرصه ستمت با رعايت اصول عزت ملي، استقتل، اولوي ت  هاي بين همكاري

 المللي به صورت فعال و اثربخد  ملي و استفاد  هوشمندانه از نهادهاي بين

هاي مشترک از نظر محتوي، اجرا و اثربخش ي و اطمين ان از ع د      بررسي برنامه

 تعارن منافو 

 انتخاب همكاران با تأكيد بر مباني ديني و مديريت جهادي و احتراز از هرگونه اعمال نفوذ 
بررسي فرآيند انتخاب همكاران و اطتع از شرايط آنها براساس سوابق سياس ي و  

 مديريت جهادي 

 بيني شد  بندي پيد ها و پيشرفت آنها بر پايه زمان بررسي مستندات برنامه گيري بر اساس شواهد علمي و دارا بودن شجاعت در اجراي آن  يمتصم

 تحقيق از افراد مورد وثوق و بررسي امور در محيط  گيري و بازديدهاي مكرر اطمينان از اجراي تصميمات در محيط از طريق پي

 تحقيق از همكاران ايشان و مشاهدات شخصي  نظر و پذيرفتن نظرات صام  آنان و پرهيز از استبداد رأي  د صاح مشاور  با افرا

 نفعان، مشاهدات شخصي، بررسي مستندات  تحقيق از ذي .شود تفويض اختيار، همرا  با نظارت و اطمينان از اينكه منابو مالي به جا و با صرفه هزينه مي

 ريزي و اجرا اثربخشي، اقتصاد مقاومتي در برنامه   هزينهالتزا  عملي به اص
ها و تصميمات  اثربخشي در برنامه  وجود مستند توجيه اقتصادي، مطالعات هزينه

 اتخاذ شد 

 مستندات  تحقيق از افراد مورد وثوق و بررسي التزا  عملي به اص  تشويق و پايد در كنار تنبيه و بازخواست صرفاً بر اساس عملكرد كاركنان 

نا ري، ختقي ت و ن وآوري و     مح وري، آين د    ناري، ع دالت  مبتني بر اصول جامو داشتن يك برنامه كتن

 هاي پايد، ارزشيابي و رصد   چنين شاخص ها با قيد زمان و بودجه و هم مرجعيت علمي همرا  با اولويت
 تحقيق از افراد مورد وثوق، بررسي مستندات و عملكردها

به توسعه كمي و كيفي شبكه بهداشتي و درماني به ك   كش ور ب ه خص و  من اطق       التزا  عملي

 محرو  و حاشيه شهرها 
 ها و عملكردها در محيط  صتح و بررسي برنامه تحقيق از افراد ذي

 ندات و عملكرد در محيطتحقيق از افراد مورد وثوق، بررسي مست ها، اجرا و نظارت و ارزشيابي  اعمال اص  عدالت در ستمت در تدوين برنامه

 تحقيق از افراد مورد وثوق و بررسي اقدامات  پايد مستمر براي پيشايري از فساد و اقدا  عاج  در صورت مشاهد  

 تحقيق از افراد مورد وثوق و بررسي اقدامات  بنيان هاي داند التزا  به توسعه و تقويت توليدات داخلي و حمايت از شركت

 ها و متحظه آثار آن در محيط   صتح، بررسي برنامه تحقيق از افراد ذي  بيني، پيشايري، كاهد آسي ، آمادگي، پاسخ، امداد و بازيابي شام  پيد داشتن برنامه جامو

اي  ار از اخ تق اس تمي و حرف ه   التزا  عملي به اص  تربيت و توزيو نيروي انساني كيفي و برخ ورد 

 اساس نياز مناطق بر
 ها و متحظه آثار آن در محيط  مورد وثوق، بررسي برنامه تحقيق از افراد

 صتح و مشاهدات شخصي  تحقيق از افراد ذي هاي نشدني براي استحكا  موقعيت خود  احتراز از دادن وعد 

ه اي س تمت كش ور و اعم ال آن در كن ار       ناري در تما  برنامه تعهد و برخورداري از ويژگي آيند 

 مسام  جاري ريزي و اجراي  برنامه
 صتح و بررسي مستندات  تحقيق از افراد ذي

استفاد  حداكثري از ظرفيت بيمه و ساير منابو و تتش مجدانه در پيشنهاد و پيايري پايدار تأمين 

  آن
 صتح  بررسي مستندات و تحقيق از افراد ذي

ها بر درمان بستري با  يتتوزيو عادالنه منابو نظا  ستمت با اولويت بهداشت و درمان سرپايي و فور

 هاي باالدستي  توجه به سياست
 صتح بررسي مستندات و تحقيق از افراد ذي

التزا  عملي به انتخاب هيئت امنايي كه تعهد به تأمين، حفظ و ارتقاي عادالنه س تمت در جامع ه   

  .داشته باشند
 صتح  بررسي مستندات و تحقيق از افراد ذي

 بررسي مصوبات و تحقيق از افراد مطلو  هاي كلي ستمت است ات هيئت امنا كه مغاير با سياستجلوگيري از ابتغ مصوب

ناري شام  ارتقاف ستمت، پيشايري، غربالاري، درمان، اقدامات  اقدا  عملي براي تحقق اص  جامو

 تسكيني و توانبخشي در حوز  ستمت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي
 صتح  از افراد ذي بررسي مستندات و تحقيق

 صتح بررسي مستندات و تحقيق از افراد ذي اجراي كام  طرح ژنريك و ممانعت از تقاضاي القايي 
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