اسبسنبمه مرکس تحقیقبت
داًـگاُ علَم پضؿکی ٍ خذهات تْذاؿتی دسهاًی
مبده  -1تِ هٌظَس گؼتشؽ پظٍّؾ ٍ اسائِ ساُ حل دس اهَس هذیشیتی ػاصهاًْای تْذاؿتی دسهاًی ٍ
تِ هَجة ایي اػاػٌاهِ مرکس تحقیقبت مدیریت بیمبرستبنی دانشگبه علوم پسشکی و
خدمبت بهداشتی درمبنی شهید صدوقی یسد کِ دس ایي اػاػٌاهِ هشکض تحمیمات ًاهیذُ هی
ؿَد تشای تاهیي اّذاف صیش هَسد هَافمت اكَلی لشاس گشفت.
مبده  -2اهداف :
 فشاّن کشدى تؼتشّای هٌاػة پظٍّـی ٍ اجشایی ٍ ،تا پـتیثاًی علوی ٍ عولی ٍاحذّایتاتعِ داًـگاُ ،دس جْت تشٍیج ٍ تْثَد کیفی فعالیت ّای پظٍّـی ّذفوٌذ ٍ ًْایتا" استما
ػغح کیفی اداسُ خذهات دس تیواسػتاًْا
 توشکض تش هذیشیت تیواسػتاىّا ٍ تخؾّای اجشائی ٍ خذهاتی آى ٍ گؼتشؽ پظٍّؾ تش ّشیك اص اتعاد هذیشیت عالی ،هیاًی ٍ اجشائی دس تیواسػتاىّا
-

اسائِ ساّکاسّای ًَیي جْت تحَلی ؿفاف دس تخؾ تْذاؿت ٍ دسهاى

 اسائِ ػاص ٍ کاسّای هٌاػة اداسُ اهَس تیواسػتاًْا ٍ حل هـکالت جاسی جْت استماء ٍتعالی خذهات تْذاؿتی دسهاًی
 ػاهاى دّی هذیشیت ًَیي پظٍّـی دس صهیٌِ ّای هختلف هذیشیت تیواسػتاى،التلادػالهت ،هذیشیت ػالهت ،هذیشیت فٌاٍسی
-

ّوؼَ ًوَدى پظٍّؾ ّای تٌیادی تا ًیاصّای ٍالعی جاهعِ
ایجاد جَ هـاسکت عوَهی دس تحمیك
فشاّن ػاصی اهکاًات تحمیك تشای کلیِ عاللوٌذاى تِ تحمیك ٍ ؿٌاػایی توٌظَس تَػعِ
تَاًوٌذی ٍ استماء داًؾ هذیشیت تیواسػتاًی تِ كَست کَتاُ هذت ٍ تلٌذ هذت
ایجاد استثاط تا ػایش هشاکض تحمیماتی ٍ آهَصؿی ٍ ػاصهاىّای هشتثظ داخلی ٍ خاسجی تا
ّذف تَػعِ ٍ تکاسگیشی داًؾ هذیشیت خذهات تْذاؿتی تا سعایت لَاًیي ٍ همشسات
جوَْسی اػالهی ایشاى

 تـَیك ٍ پـتیثاًی اص هحمماى ٍ ًَآٍساى دس اهش پظٍّؾ ّای کاستشدی ٍ حضَس فعال ،هَثش ٍپَیا دس جَاهع علوی تیي الوللی تا ّذف آؿٌایی ٍ فشاگیشی علَم ٍ دػتاٍسد ّای ًَیي
هذیشیت خذهات تْذاؿتی ٍ دسهاًی دس ػغح داخل ٍ خاسج اص کـَس
مبده  -3ارکبن مراکس عببرتند از:
– ؿَسایعالی هشکض(کویتِ ساّثشدی)

– سئیغ هشکض
مبده  -4اعضبء شورایعبلی مرکس(کمیته راهبردی) عببرتند از:
الف)اعضبء هیئت موسس:
 -1سئیغ هشکض تحمیمات هذیشیت تیواسػتاًی
 -2هعاٍى پـتیثاًی داًـگاُ علَم پضؿکی ٍ خذهات تْذاؿتی دسهاًی ؿْیذ كذٍلی یضد
 -3یك ًفش هتخلق دس یکی اص سؿتِ ّای تالیٌی
 -4دٍ ًفش هتخلق دس یکی اص سؿتِ ّای هذیشیت خذهات تْذاؿتی دسهاًی

ة)اعضبء شورای پژوهشی مرکس:
الف -سئیغ هشکض تِ عٌَاى سئیغ ؿَسای پظٍّـی هشکض
ب -یك ًفش هتخلق دس یکی اص سؿتِ ّای هذیشیت خذهات تْذاؿتی دسهاًی تِ عٌَاى دتیش
اجشایی هشکض
ج -هعاٍى پـتیثاًی داًـگاُ علَم پضؿکی ٍ خذهات تْذاؿتی دسهاًی ؿْیذ كذٍلی یضد
ح -سئیغ داًـکذُ تْذاؿت
خً 5 -فش هتخلق دس یکی اص سؿتِ ّای هذیشیت خذهات تْذاؿتی دسهاًی
د -یکٌفش هتخلق دس صهیٌِ اپیذهیَلَطی
ر -یك ًفش اص اعضاء ّیات علوی تا پیـٌْاد ٍ تائیذ هعاٍى پظٍّـی داًـگاُ تِ عٌَاى ًوایٌذُ
ؿَسای پظٍّـی هشکض
س -دٍ ًفش هتخلق دس یکی اص سؿتِ ّای تالیٌی
صً -فش اص اعضای ؿَسای پظٍّـی هشکض تا پیـٌْاد سئیغ هشکض ٍ تائیذ هعاٍى پظٍّـی داًـگاُ

تثلشُ یك  :هٌظَس اص هتخلق داسًذُ داًـٌاهِ تخللی تالیٌی دس سؿتِ ّای تالیٌی فَق الزکش ٍ
دس ػایش سؿتِ ّا داسًذُ حذ الل داًـٌاهِ کاسؿٌاػی اسؿذ دس سؿتِ هشتَعِ هی تاؿذ.

مبده  -5وظبیف شورایعبلی مرکس بشرح زیر می ببشد
 -1تلَیة خظ هـی پظٍّـی هشکض
 -2تلَیة عشحْای ّوکاسی تا ػایش داًـگاّْا ٍ هَػؼات آهَصؿی پظٍّـی داخلی ٍ خاسج
اص کـَس ٍ ػاصهاًْای تیي الوللی هغاتك همشسات ٍ ضَاتظ هشتَعِ
 -3تشسػی ٍ تلَیة گضاسؽ ػاالًِ فعالیتْای هشکض
 -4تشسػی ٍ تلَیة ٍ تَدجِ ػاالًِ هشکض دسهحذٍدُ اعتثاسات تخلیلی ٍ تا سعایت ضَاتظ
لاًًَی
 -5تلَیة دػتَسالعول ّای هشتَط تِ اهَس داخلی ؿَسایعالی ٍ دػتَسالعولْای اجشائی هشکض
تحمیمات
 -6پیـٌْاد ػاصهاى ٍ تـکیالت هشکض
 -7تشًاهِسیضی ٍ تعییي ػیاػتّای پظٍّـی هشکض ٍ تشسػی پشٍپَصالّا ٍ تلَیة ًْایی آًْا

تثلشُ  : 2هلَتات ؿَسایعالی هشکض تشاػاع ػیاػتْا ٍ خظ هـی ّا ٍ ّواٌّگی تا ٍصاست تْذاؿت
دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿکی خَاّذ تَد.
مبده  -6سئیغ هشکض تِ پیـٌْاد ؿَسایعالی هشکض ٍ حکن سئیغ داًـگاُ علَم پضؿکی ّش چْاسػال
یکثاس هٌلَب هی گشددٍ اًتخاب هجذد ٍ تالهاًع اػت.
مبده  -7وظبیف رئیس مرکس:سئیغ هشکض تاالتشیي همام اجشائی هشکض اػت ٍ دس حذٍد ضَاتظ
لاًًَی ٍ هلَتات ؿَسایعالی جْت اجشای ٍظایف ٍ اهَس هحَلِ الذام هی ًوایذ.
مبده  :8اعضبء مرکس :مرکس دارای دو نوع عضو بشرح زیر است:
الف ) اعضاء پیَػتِ  :کِ اعضاء ّیات علوی ٍ کاسؿٌاػاى توام ٍلت هشکض ّؼتٌذ
ب ) اعضاء ٍاتؼتِ  :کِ اعضاء ّیات علوی ػایش گشٍّْای داًـگاُ علَم پضؿکی ٍ یا ػایش داًـگاّْا
ٍ هَػؼات آهَصؽ عالی ّؼتٌذ
مبده  -9منببع مبلی مرکس:
الف ) دسآهذّای حاكلِ اص خذهات هشکض عثك ضَاتظ لاًًَی
ب ) کوك ٍ ّذایای اؿخاف حمیمی ٍ حمَلی
ج ) اعتثاسات دٍلتی دس كَست تخلیق

تا تَجِ تِ هلَتِ هَسخ ……………… ؿَسای گؼتشؽ داًـگاّْای علَم پضؿکی ،ایي
اػاػٌاهِ دس  9هادُ ٍ یك تثلشُ تِ تلَیة سػذ.
تذیْی اػت دسكَستیکِ عثك ضَاتظ دػتَسالعول اجشایی ًحَُ اخز هجَص تاػیغ هشاکض تحمیماتی
پضؿکی
علَم
( دٍلتی – غیشدٍلتی )ٍ ًحَُ اسصؿیاتی آًْا هلَب  81/2/30ؿَسای گؼتشؽ داًـگاّْا ،هشاکض
هزکَس دسهْلت پیؾ تیٌی ؿذُ ،هَفك تِ اخز هَافمت ًْایی ًگشدد .ایي اػاػٌاهِ تالاثش خَاّذ ؿذ.

دکتر مرضیه وحید دستجردی
وزیر بهداشت

