
 
 باسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

  بیماري هاي غیر واگیرز تحقیقات مرکاساسنامه 

  

به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این  -1ماده 
یقات نامیده می که در این اساسنامه مرکز تحق "بیماریهاي غیر واگیر"تحقیقات  مرکز اساسنامه

  مورد موافقت قرار گرفت. براي تامین اهداف زیر ،شود

  

  اهداف: -2ماده 

  توسعه و بکارگیري دانش در زمینه بیماریهاي غیرواگیر-1
  بیماریهاي غیرواگیر مطالعات دربارهتوسعه  -2

  محققان به تحقیق درباره عوامل فوق الذکر رغیبت-3

  و تعامل با علوم انسانی و اجتماعی محققان حوزه سالمت به توجه رغیبت -4

  حوزه بیماري هاي غیر واکیرکاربردي کردن تحقیقات انجام شده در  -5

  همکاري علمی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی-6

  الزم و شایسته در جهت اهداف مرکز تربیت نیروي انسانی -7

  رتبط در جهت برآوردن اهداف مرکزارتقاء توانمندیهاي اعضاء نظام سالمت و سازمانهاي م -8

  بیماري هاي غیر واگیربستر سازي و افزایش کمی و کیفی پژوهش در حوزه -9

 بیماري هاي غیر واگیرهدفمند کردن پژوهش در حوزه -10



  بیماریهاي غیرواگیربکارگیري و استفاده از نتایج پژوهشهاي حوزه  -11

  افزایش جذب منابع-12

  تند از :ارکان مرکز عبار -3ماده 
  شورایعالی الف :
  رئیس مرکز ب :

   اعضاء شورایعالی مرکز عبارتند از : -4ماده 
  جهرم رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بههداشتی درمانی -1
  جهرم معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی -2
  جهرم انیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درم معاون بهداشتی -3
  رئیس مرکز -4
  سه نفر از اعضاء هیات علمی با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه -5

  وظایف شورایعالی مرکز بشرح زیر می باشد: -5ماده 
  تصویب خط مشی پژوهشی مرکز -1
با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور تحقیقاتی مشترك تصویب طرحهاي  -2

  و سازمانهاي بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
  بررسی و تصویب گزارش ساالنه فعالیتهاي مرکز -3
  تصویب بودجه ساالنه مرکز در محدوده امتیازات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی  بررسی و -4
  تحقیقات الی و دستورالعملهاي اجرائی مرکزعمل هاي مربوط به امور داخلی شورایعتصویب دستورال -5
  سازمان و تشکیالت مرکز ساختار پیشنهاد -٦

ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و  یمصوبات شورایعالی مرکز بر اساس سیاستها و خط مش:  تبصره
  آموزش پزشکی خواهد بود.

د شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار رئیس مرکز به پیشنها -6ماده 
  سال یکبار منصوب میگردد و انتخاب مجدد او بالمانع است.



  وظایف رئیس مرکز: -7ماده 
رئیس مرکز باالترین مقام اجرائی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی وظایف و امور 

  میدهد.انجام محوله 

  مرکز داراي دو نوع عضو بشرح زیر است : عضاء مرکز:ا -8ماده 
  : که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند. اعضاء پیوستهالف) 
: که اعضاء هیات علمی سایر گروههاي دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و  اعضاء وابستهب) 

  موسسات آموزش عالی هستند.

  رکز:منابع مالی م -9ماده 
  درآمدهاي حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی الف)
  کمک و هدایاي اشخاص حقیقی و حقوقیب) 
  اعتبارات دولتی در صورت تخصیصج) 

به تصویب شوراي  91/ 12/ 7در تاریخ  تهیه شده است وماده و یک تبصره  9این اساسنامه در 
از طرف معاونت  اندازي مرکز راه  و موافقت با پس از تصویب پژوهشی دانشگاه رسید.

  قابل اجرا خواهد بود.تحقیقات و فناوري وزرات بهداشت 


