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مراقبتهای پرستاری و مامایی جامع مرکز حتقیقات اساسنامه 

 نگر  

 

اطتاى  داًؼگاٍ ػلْم پشػکی ّ خذهات هبذاػتی درهاًی

 چِارحمال ّ خبتیاری
 ٍهزاقثتِای پزطتاری ّ هاهایی جاهغ اطاطٌاهَ هزکش حتقیقات

   ًگز

تَ هٌظْر گظرتع پژُّغ ّ ارائَ راٍ حل در اهْر  -1هادٍ 

هبذاػتی درهاًی ّ تَ هْجة ایي اطاطٌاهَ هزکش حتقیقات 

کَ در ایي  ًگز ٍهزاقثتِای پزطتاری ّ هاهایی جاهغ

اطاطٌاهَ هزکش حتقیقات ًاهیذٍ هی ػْد تزای تاهیي اُذاف 

 .سیز هْرد هْافقت اؿْلی قزار گزفت

 اُذاف  -2هادٍ 
 ارگیزی داًغ تؼزی در سهیٌَ ػلنتْطؼَ ّ تک -1

پزطتاری  اجنام پژُّؼِای تٌیادی اپیذهیْلْژیک ّ تالیٌی -2

در جِت اؿالح ًظز ارائَ خذهات هبذاػتی  ًگز ٍّ هاهایی جاهغ

 درهاًی کؼْر تَ هٌظْر جْاتگْیی تَ ًیاسُای جاهؼَ اطالهی

مجغ آّری، تٌظین ّ عثقَ تٌذی اطٌاد، هقاالت ّ هذارک  -3 

 ّ اًتؼار آهناهزتْعَ 

حتقیقات پزطتاری ّ  تزتیت ًیزّی اًظاًی حمقق در سهیٌَ -4 

 هاهایی جاهغ ًگز

 تزغیة تؼْیق ّ تکارگیزی حمققیي -5 

کْػغ درجلة تْجَ ّ مهکاری هزاکش حتقیقاتی ّ اجزائی  -6 

 هزتْعَ در داخل کؼْر

مهکاری ػلوی تا هزاکش حتقیقاتی ّ آهْسػی طایز کؼْرُا ّ  -7 

املللی تا رػایت قْاًیي ّ هقزرات دّلت مجِْری  ای تیيطاسهاًَ

 اطالهی ایزاى

 :ارکاى هزاکش ػثارتٌذ اس -3هادٍ   

 ػْرایؼالی –الف   

 رئیض هزکش –ب   

 :اػضاء ػْرایؼالی هزکش ػثارتٌذ اس -4هادٍ 
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 رئیض داًؼگاٍ ػلْم پشػکی ّ خذهات هبذاػتی درهاًی -1  

پشػکی ّ خذهات هبذاػتی هؼاّى پژُّؼی داًؼگاٍ ػلْم  -2  

 درهاًی

هؼاّى اهْر هبذاػتی داًؼگاٍ ػلْم پشػکی ّ خذهات هبذاػتی  -3  

 درهاًی

 رئیض هزکش -4  

طَ ًفز اس اػضاء ُیات ػلوی هزکش تا پیؼٌِاد رئیض هزکش  -5  

 ّ تائیذ رئیض داًؼگاٍ

 ّظایف ػْرایؼالی هزکش تؼزح سیز هی تاػذ -5هادٍ 

 پژُّؼی هزکشتـْیة خظ هؼی  -1  

تـْیة عزحِای مهکاری تا طایز داًؼگاُِا ّ هْطظات  -2  

آهْسػی پژُّؼی داخلی ّ خارج اس کؼْر ّ طاسهاهنای تیي 

 املللی هغاتق هقزرات ّ ضْاتظ هزتْعَ

 تزرطی ّ تـْیة گشارع طاالًَ فؼالیتِای هزکش -3  

تزرطی ّ تـْیة ّ تْدجَ طاالًَ هزکش درحمذّدٍ اػتثارات  -4  

 ؿیـی ّ تا رػایت ضْاتظ قاًًْیتخ

تـْیة دطتْرالؼٌل ُای هزتْط تَ اهْر داخلی ػْرایؼالی  -5  

 ّ دطتْرالؼولِای اجزائی هزکش حتقیقات

 پیؼٌِاد طاسهاى ّ تؼکیالت هزکش -6  

هـْتات ػْرایؼالی هزکش تزاطاص طیاطتِا ّ خظ : تثـزٍ   

سػکی هؼی ُا ّ مهاٌُگی تا ّسارت هبذاػت درهاى ّ آهْسع پ

 .خْاُذ تْد

رئیض هزکش تَ پیؼٌِاد ػْرایؼالی هزکش ّ حکن رئیض  -6هادٍ 

داًؼگاٍ ػلْم پشػکی ُز چِارطال یکثار هٌـْب هی گزددّ 

 . اًتخاب جمذد ّ تالهاًغ اطت

 :ّظایف رئیض هزکش -7هادٍ 

رئیض هزکش تاالتزیي هقام اجزائی هزکشاطت ّ در حذّد ضْاتظ 

جِت اجزای ّظایف ّ اهْر حمْلَ قاًًْی ّ هـْتات ػْرایؼالی 

 .اقذام هی منایذ
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هزکش دارای دّ ًْع ػضْ تؼزح سیز : اػضاء هزکش: 8هادٍ 

 : اطت

کَ اػضاء ُیات ػلوی ّ کارػٌاطاى : اػضاء پیْطتَ ( الف   

 دتام ّقت هزکش ُظتٌذ

کَ اػضاء ُیات ػلوی طایز گزُِّای : اػضاء ّاتظتَ ( ب   

ر داًؼگاُِا ّ هْطظات آهْسع داًؼگاٍ ػلْم پشػکی ّ یا طای

 ػالی ُظتٌذ

 : هٌاتغ هالی هزکش -9هادٍ 

 درآهذُای حاؿلَ اس خذهات هزکش عثق ضْاتظ قاًًْی( الف   

 کوک ّ ُذایای اػخاؽ حقیقی ّ حقْقی( ب   

 اػتثارات دّلتی در ؿْرت ختـیؾ( ج   

ػْرای گظرتع  1395اردیثِؼت  تا تْجَ تَ هـْتَ هْرخ  

هادٍ ّ یک  9م پشػکی، ایي اطاطٌاهَ در داًؼگاُِای ػلْ

 .تثـزٍ تَ تـْیة رطذ

تذیِی اطت درؿْرتیکَ عثق ضْاتظ دطتْرالؼول اجزایی حنٍْ   

 –دّلتی ) اخذ جمْس تاطیض هزاکش حتقیقاتی ػلْم پشػکی 

ػْرای گظرتع  30/2/81ّ حنٍْ ارسػیاتی آهنا هـْب  (غیزدّلتی 

ًی ػذٍ، هْفق تَ داًؼگاُِا، هزاکش هذکْر درهِلت پیغ تی

 .خْاُذ ػذتال اثزایي اطاطٌاهَ . اخذ هْافقت هنایی ًگزدد

 


