
 آئین نامه شورای فناوری سالمت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 مقدمه : 

 ثب ّذف تَػؼِ فٌبٍسی ّبی ػالهت هغبثق ثب ًقـِ جبهغ ٍ حوبیت ٍ ساّجشی فٌبٍسی ٍ تجبسی ػبصی ایذُ دس حَصُ ػالهت، استقبء تَاى داخلی ٍ

تقَیت اقتصبد داًؾ ثٌیبى، ؿَسای فٌبٍسی ّبی ػالهت دس ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿکی تـکیل هیگشدد . ایي ؿَسا ثاب اػاتدبدُ اص   

بی ٍصاست ثْذاؿت ٍ ػبیش ٍصاستخبًِ ّب ٍٍ ًْبد ّبی ریشثظ ٍ ّن اًذیـی ثب صبحت ًظشاى ٍ دٍلتی، خصَصی، خیشیي ٍ ثب ّن افضایای  ظشفیت ّ

 کلیِ هتخصصیي ٍ ریٌدؼبى، س جْت ایدبی ًقؾ هَثشتش دس تَػؼِ اًَاع فٌبٍسیٌظبم ػالهت هبًٌذ : ٍاکؼي، صٌؼت پالػوب، هاَاد اٍلیاِ داسٍیای،   

 آصهبیـگبّی ٍ ... ٍ استقبء ػالهت جبهؼِ ایشاًی اقذام ًوبیذ .  -َطی، تجْیضات پضؿکیصٌؼت ثیَتکٌَل

 تعریف : 

فٌبٍسی ّبی ػالهت : کبسثشد داًؾ ٍ هْبستْبی ػلوی دس تَلیذ داسٍ، هلضٍهبت هصشفی ٍ تجْیضات پضؿکی، ٍاکؼي، فشآیٌذ ّب ٍ ػیؼاتن ّابی    

 کیدیضًذگی اػت . اًَاع فٌبٍسی ّبی ػالهت ثِ ؿشح ریل هی ثبؿذ :  تَػؼِ یبفتِ ثشای سفغ ًیبص حَصُ ػالهت ٍ ثْجَد

  هَاد ٍ فشآٍسدُ ّبی داسٍئی 

 هَاد ٍ فشآٍسدُ ّبی ثیَلَطیک 

  :تجْیضات پضؿکی اص قجیل تجْیضات ػشهبیِ ای ثیوبسػتبًی ؿبهلMRI,Ct scan,pet scan ... ٍ 

 اص ٍ ...هلضٍهبت هصشفیپضؿکی: کیت ّبی تـخیصی، ثبًذ ٍ گبص ٍ صیشاًذ 

  .. ٍ فشآیٌذّبی تـخیصی ٍ اػتبًذاسد ػبصی ؿبهل فشآیٌذ ّبی دسهبًی، اػتبًذاسد ػبصی ٍ آصهبیـبت ثبلیٌی داسٍ ّب 

 ػیؼتن ّبی پـتیجبًی (IT)  ثیَاًدَسهبتیک، ثبًک خَى ٍ طى، پشًٍذُ الکتشًٍیکی ثیوبساى ٍ 

  آهَصؿیفٌبٍسی ّبی آهَصؿی: آهَصؽ پضؿکی اص ساُ دٍس ٍ ػیوَالتَسّبی 

 موضوع فعالیت :  -1ماده 

 ؿَسای فٌبٍسی ػالهت دس توبم صهیٌِ ّبی فٌبٍسی دس حَصُ ّبی دسٍى ثخـی، ثیي ثخـی ٍ ثشٍى ثخـی ثؼٌَاى ثبالتشیي هشجغ تصوین گیاشی 

 ٍ هتی اثالغیوقابم هؼظان   ،ثشًبهِ یضی، ػیبػتگزاسی ٍ ًظبست،  هؼتقیوبً صیش ًظش ٍصیش ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿکی دس ساػتبی اقتصبد هقاب

 سّجشی فؼبلیت هی ًوبیذ . 

 اهداف و وظایف شورای فناوری :  -2ماده 

 اهداف  -الف

 تؼییي اٍلَیت ّبی فٌبٍسی دس حَصُ ػالهت .1

 ثشًبهِ سیضی، ػیبػتگزاسی ٍ ًظبست دس حَصُ فٌبٍسی ػالهت اص عشیق هـبسکت ّبی هلی ٍ فشاهلی .2

ص تَلیذ ًبخبلص داخلی ػبالًِ دس ثخؾ ػالهت اص عشیق تؼْیل سآیٌاذ ّاب ٍ اقاذاهبت    کوک ثِ افضایؾ ػْن پظٍّؾ ّبی فٌبٍساًِ ا .3

 حوبیتی

 تذٍیي ػیبػت ّب ٍ ساّکبس ّبی اجشایی ًیل ثِ سؿذ صبدسات دس حَصُ فٌبٍسی ػالهت  .4
 تَاًوٌذػبصی ؿشکتْبی خصَصی یب غیشدٍلتی داًؾ ثٌیبى دس ًظبم ػالهت .5

 ثشای ثخؾ خصَصی ٍ خیشیي دس حَصُ فٌبٍسی ّبی ًظبم ػالهتکوک ثِ ثشقشاسی اهٌیت ػشهبیِ گزاسی  .6

 ثؼتشػبصی ثشای اًتقبل داًؾ فٌی ٍ تَلیذ ثَهی هحصَالت هَسد ًیبص حَصُ ػالهت   .7

 گؼتشؽ ٍ تبػیغ ؿشکت ّبی داًؾ ثٌیبى حَصُ ػالهت ثب اػتقشاس دس هشاکض، پبسک ّبی ػلن ٍ فٌبٍسی ٍ ؿْشک ّبی داًؾ ػالهت   .8



 

 وظائف:  -ب 

  اٍلَیت ّب ٍ ؿبخص ّبی فٌبٍسی ػالهت ثش پبیِ اػتشاتظی کالى تَػؼِ اجتوبػی ٍ اقتصبدی کـَستؼییي 

 ایجبد ؿجکِ َّؿوٌذ سدیبثی تبهیي ٍ هصشف کبالّبی فٌبٍسی ػالهت هحَس 

   تَػؼِ ثَسع الکتشًٍیک ایذُ ّبی جذیذ دس في ثبصاس ػالهت 

 اًدٌبٍسیًظبست ٍ پبیؾ فؼبلیت ّب ٍ حوبیت ّبی هبدی ٍ هؼٌَی ًَآٍس 

   استقبی ثْشُ ٍسی ٍ ثبصدّی عشح ّبی کالى هلی دس حَصُ ػالهت ثب ثبصًگشی ٍ اصالح سًٍذ اسصیبثی،داٍسی ٍ ًظبست 

   تْیِ ٍ تذٍیي گضاسؿبت تحلیلی اص ٍضؼیت فٌبٍسی دس حَصُ ّبی هشتجظ ثب ػالهت 

 ت  ثؼتشػبصی الصم ثشای تجبدل اعالػبت ثیي ًقؾ آفشیٌبى داخلی ٍ خبسجی ًظبم ػاله 

 اسائِ ثشًبهِ آهَصؽ ثشای تَاًوٌذػبصی فٌبٍساى ٍ ؿشکت ّبی داًؾ ثٌیبى 

 اسصیبثی هؼتوش ثشًبهِ ٍ فؼبلیت ّبی تَلیذی ؿشکت ّبی داًؾ ثٌیبى 

 حوبیت اص حقَق هؼٌَی فٌبٍساى ٍ حدظ اهٌیت ػشهبیِ ایشاًی دس ثخؾ خصَصی ٍ خیشیي دس حَصُ فٌبٍسی 

 ثب اهکبى ٍسٍد ثِ ثبصاس ػالهت حوبیت اص فٌبٍساى حَصُ داسٍ ٍ تجْیضات 

 تؼْیل فشآیٌذ تجذیل ایذُ ثِ هحصَل اص عشیق ثشًبهِ ّبی آهَصؿی ٍ حوبیت ّبی هبلی 

 ایجبد ثؼتش اعالػبتی ػولیبتی سدیبثی تبهیي کبالّبی ػالهت هحَس ثش اػبع ساُ حل ّبی هجتٌی ثش فٌبٍسی اعالػبت 

 یبًِ ثب تَجِ ة ثشًبهِ ّبی ثبالدػتی دس قبلت فشاخَاىؿٌبػبیی ٍ اسصیبثی ًیبصّبی فٌبٍسی ػالهت ثغَس ػبل 

         حوبیت اص ثشگضاسی ًوبیـگبُ ّبی هلی ٍ ثیي الوللی ثشای هؼشفی دػت آٍسد ّبی ؿشکت ّبی داًاؾ ثٌیابى ٍ جازة ػاشهبیِ گازاس ثاب هـابسکت

 ریٌدؼبى

 ارکان شورای فناوری: -3ماده 

 سئیغ ؿَسای فٌبٍسی .1

 دثیشخبًِ ؿَسا .2

 اػضبی ؿَسا .3

 : رئیس شورای فناوری -4ماده 

 ٍصیش ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿکی سئیغ ؿَسا اػت .  -4-1

  ٍظبیف ٍ اختیبسات سئیغ ؿَسای ػبلی فٌبٍسی ػالهت :  -4-2

 تصَیت ٍ اثالؽ ثشًبهِ ّبی هلی فٌبٍسی ػالهت 

  ؿَسااًتصبة ًبئت سئیغ ٍ دثیشا 

 تؼییي اػضبی حقیقی ٍ حقَقی ؿَسا 

 صذٍس احکبم اػضبی ؿَسا 

 تصَیت ٍ اثالؽ هصَثبت ؿَسا 

ء هصاَثبت سا  تجصشُ : سئیغ ؿَسا هیتَاًذ یک ًدش اص اػضبی ؿَسا سا ثؼٌَاى ًبئت سییغ ؿَسا هٌصَة تب اص عشف ایـبى اداسُ جلؼابت ٍ ًظابست ثاش حؼاي اجاشا     

 ػْذُ داس ثبؿذ . 

 

 



 دثیشخبًِ ؿَسای فٌبٍسی :  -5هبدُ 

ی دثیشخبًِ ؿَسا دس دفتش تَػؼِ فٌبٍسی ػالهت هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍسی هؼتقش ٍ هذیش کل دفتاش هازکَس اص عاشف سئایغ ؿاَسا ثؼٌاَاى دثیاش ؿاَسا         -5-1

 فٌبٍسی هٌصَة هی گشدد . 

 گشٍُ ثـشح صیش دس دفتش تَػؼِ فٌبٍسی ػالهت ػولیبتی ٍ اجشا هی گشدد .  3هصَثبت ؿَسا تَػظ 

 ی، ثشًبهِ سیضی ٍ صیشػبختگشٍُ ػیبػتگزاس 

 گشٍُ پـتیجبًی ٍ پبیؾ 

 گشٍُ فٌبٍسی ّبی تخصصی 

 ٍظبیف دثیش ؿَسای فٌبٍسی ؿبهل هَاسد صیش اػت :  -5-2

 تْیِ دػتَسالؼول ّبی اجشائی هصَثبت ؿَسا 

   تْیِ دػتَس جلؼبت ٍ پیؾ ًَیؾ ثشًبهِ ّب ثشای عشح دس ؿَسا 

 دػَت اص هتخصصیي ٍ هـبٍسیي 

   پیگیشی هصَثبت ؿَسای فٌبی فٌبٍسی پغ اص اثالؽ 

 هذیشیت ٍ ّوبٌّگی دس تٌظین ثشًبهِ ّب ٍ فؼبلیت صیش کویتِ ّب 

 تؼییي ؿبخص ّب ٍ اسصیبثی هیضاى تحقق هصَثبت 

   اسائِ گضاسؿبت دٍسُ ای فؼبلیت ّبی ؿَسا ّش ػِ هبُ یکجبس 

 ثصَست هبّبًِ ٍ یب فَق الؼبدُ ثشگضاس هیـَد . جلؼبت ؿَسا ثب ّوبٌّگی قجلی سئیغ ٍ یب ًبیت سئیؼـَسا  -5-3

 ؼِ ثشای اػضبء اسػبل خَاّذ ؿذ . تجصشُ: دس ّشصَست دػَت ًبهِ ّب ٍ دػتَس جلؼبت یک ّدتِ قجل اص تـکیل جل

 

 :  و حقیقی شورای فناوریاعضای حقوقی  -6ماده 

 ػبلِ ثب قبثلیت توذیذ هٌصَة هیـًَذ .  2ؿَسای فٌبٍسی هشکت اصاػضبء حقَقی ٍ حقیقی خَاّذ ثَدکِ ثب حکن سئیغ ؿَسا ثشای یک دٍسُ 

 اػضبی حقَقی ؿَسا ؿبهل هَاسد صیش ی ثبؿذ :  -6-1

 سئیغ ؿَسا، ٍصیش ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿکی 

 ًبیت سئیغ ؿَسا 

 ٌبٍسی ػالهتدثیش ؿَسا، سئیغ دفتش تَػؼِ ف 

 هؼبٍى تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿکی 

 ٍهؼبٍى ٍصیش ٍ سئیغ ػبصهبى غزا ٍ داس 

 هؼبٍى آهَصؿی ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى آهَصؽ پضؿکی 

 هؼبٍى دسهبى ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿکی 

 هؼبٍى تَػؼِ هذیشیت ٍ هٌبثغ ٍصاست ثْذاؿت،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿکی 

 ذیش کل ًظبست ثش داسٍ ه 

 هذیش کل ًظبست ثش تجْیضات پضؿکی 

 سئیغ ّیبت اهٌبی اسصی    

 



ًدش اص هتخصصبى، صبحجٌظشاى ٍ ًوبیٌذگبًبتحبدیِ ّب، اًجوي ّبی صٌدی ٍ صاٌؼتی فؼابل ٍ هاشتجظ ثاب فٌابٍسی       3اػضبی حقیقی ؿَسای فٌبٍسی ؿبهل  -6-2

 ػالهت خَاٌّذ ثَد کِ تَػظ سئیغ ؿَسا اًتخبة ٍ هٌصَة هیـًَذ . 

هؼئَل ٍ هـبٍساًجشگضیذُ ٍ یب ًخجگبى ػلوی ٍ اجشایی ٍ یاب ًوبیٌاذُ ػابصهبى ثْذاؿات      ؿَسا هی تَاًذ اص هیبى هؼئَالى اجشایی دػتگبُ ّب یب کبسؿٌبػبى -6-3

 جْبًی دس جوَْسی اػالهی ایشاى ثؼتِ ثِ هَضَع تحت ثشسػی ػٌذالضٍم ثِ جلؼبت دػَت ًوبیذ . 

 

 تصمیمات شورای فناوری:  -7ماده 

 ا ٍ حضَس سئیغ یب ًبیت سئیغ ؿَسا سػویت هی یبثذ .جلؼبت جلؼبت ؿَسا ثب حضَس حذاقل ًصف ثؼالٍُ یک اص اػضبی ؿَس -7-1

 تصویوبت ثب سای ًصف ثؼالٍُ یک اػضبی حبضش دس جلؼِ هصَة هیـَد .  -7-2

 کلیِ هصَثبت ثب اهضبء سئیغ سػوی ٍ اثالؽ هی گشدد .  -7-3

 

 بودجه و منابع شورای فناوری :  -8ماده 

ؿَسا ص هحل ثَدجِ ػبالًِ هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ٍ ثَدجِ دس اختیبس ٍصیش هحتاشم ثْذاؿات ، دسهابى ٍ    ثَدجِ هَسد ًیبص ثشای اهیي هبلی ثشًبهِ ّبی  -8-1

 آهَصؽ پضؿکی تبهیي هیـَد کِ پغ اص اػالم ثشًبهِ ّبی ػبلیبًِ ؿَسا، تبهیي ٍ ّضیٌِ خَاّذ ؿذ .

سی دس حَصُ ػالهت دس ثَدجِ ّبی ػابالًِ ّشیاک اص هؼبًٍات ّاب ٍ ػابصهبى      اػتجبسات هشثَط ثِ عشاحی ٍ اجشای ثشًبهِ ّب ٍ فؼبلیت ّبی هشثَط ثِ فٌبٍ -8-2

 ّبی ریشثظ تذٍیي ٍ دس ساػتبی ثشًبهِ ّبی ؿَسا ّضیٌِ خَاّذ ؿذ . 

  ّضیٌِ کشد اػتجبسات ثب ًظش ثبالتشیي هقبم ّشػبصهبى یب هؼبٍى هشثَعِ اًجبم ٍ گضاسؽ ّبی ػبالًِ آى ثِ ؿَسای فٌبٍسی اسػبل خَاّذ ؿذ . -8-3

 

 ثِ تصَیت ٍ اهضبء ٍصیش سػیذُ ٍ اص تبسیخ اثالؽ قبثل اجشا اػت .  9/4/1394تجصشُ دس تبسیخ  2هبدُ ٍ  8ایي آئیي ًبهِ دس 

 

 

 

 

 


