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 )سركار خانم ميرلونيا -جناب آقاي دكتر هاشمي (وزير محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكي 
 

 با سالم وتحيات
هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و  دانشكده/ ها  شود دانشگاه همانگونه كه مستحضريد بعضا مشاهده مي     

نمايند و حتي براي  واحدهاي سازماني خارج از تشكيالت مصوب مي ها و هاي ستادي وزارتخانه اقدام به ايجاد پست  معاونت
تواند در راستاي تحقق اهداف، راهبردها و  هر چند اتخاذ اين گونه تصميمات مي .كنند ابالغ صادر مي ها تصدي آن پست

هاي قانوني،  غايرتهاي تكليفي مصرح در اسناد باالدستي باشد اما عدم توجه به ضوابط و مقررات جاري و بروز م برنامه
هاي  وزارت متبوع را با چالش و ناهماهنگي، تعارض، تداخل وظايف، موازي كاري و در نهايت اخطار از سوي سازمان

قانون برنامه پنجم توسعه و به  224ماده  "ت"لذا از آن مقام محترم تقاضا دارد با توجه به بند . نمايد نظارتي مواجه مي
برداري صحيح از منابع و تسهيالت و ممانعت از بروز  ها و امكانات قانوني موجود و بهره مام ظرفيتمنظور استفاده بهينه از ت

هاي ساختاري، تشكيالتي و تامين و تخصيص منابع دستور فرمائيد كليه واحدهاي سازماني اعم از ستادي و  چالش
شوراي گسترش دانشگاها، قبل از صدور مجوز هاي امناء و مجامع و شوراهاي قانوني از جمله  دانشگاهي و همچنين هيئت

براي تشكيل واحدهاي جديدالتاسيس يا توسعه واحدهاي موجود و قبل از صدور هر حكم ابالغي يا انشايي با اين معاونت 
هماهنگ نمايند و اين معاونت را از بدو فرآيند تصميم در جريان تهيه، تنظيم، تدوين و ابالغ واحد يا پست سازماني قرار 

 .دهند
گر به كليه  داند به جهت تحقق اهداف سازماني، به عنوان يك عامل تسهيل بدون شك اين معاونت خود را موظف مي 

 .ها مشاوره دهد و موانع تشكيالتي و تامين و تخصيص منابع را مرتفع سازد ها و سازمان ها و معاونت دانشكده/ ها  دانشگاه
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