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 بسمه تعالي

 معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

 

به تصىيب نهائي شىراي پژوهشي دانشگاه رسیده است و از  7/3/18مجددًا مىرد اصالح قرار گرفته و در تاريخ  ن نامهئیين آا

 .اين تاريخ الزم االجرا میباشد

 

( بهه ن   8اجراي وظايفي كه متعاقبا )درماده پيگيري و دانشكده مرجعي است كه به منظورتعريف :شوراي پژوهشي  - 5ماده 

 محول ميگردد تشكيل مي شود. 

 بشرح زيراست:  تركيب اعضاي اين شورا - 6ماده 

 هؼبٍى پظٍّـي داًـىذُ   -الف 

 تبئيذ سيبػت داًـىذُ   اص اػضبي ّيئت ػلوي صبحجٌظش ثِ پيـٌْبد هؼبٍى پظٍّـي داًـىذُ ٍ يىٌفش -ة 

يه ًوبيٌذُ اص ؿَساي پظٍّـي ّشگشٍُ آهَصؿي پظٍّـي ثِ اًتخبة اػضبي ؿَساي پظٍّـي آى گشٍُ ٍ هؼشفي سئيغ گشٍُ هشثَعِ ثِ  -ج 

 هؼبًٍت پظٍّـي داًـىذُ

ُ ّبي ػلَم پبيهِ پضؿهىي   : دس داًـىذُ پضؿىي ثذليل وثشت گشٍُ ّب هؼبٍى پظٍّـي هيتَاًذ ؿَساّبي هدضاي پظٍّـي ثشاي گشٍ 5تجصشُ 

 ٍػلَم ثبليٌي تـىيل دّذ. ثذيْي اػت وِ دس هَاسد الصم هبًٌذ عشحْبي هـتشن ثيي گشٍُ ّب خلؼبت هـتشن ثشگضاس خَاّذ گشديذ.  

 يب آهبسصيؼتي  هـبٍس اپيذهيَلَطي ٍ -د 

 داًـىذُ تؼييي هيگشدد.   : هـبٍس اپيذهيَلَطي ٍآهبسصيؼتي ثٌب ثِ پيـٌْبد هؼبٍى پظٍّـي ٍتبييذ سئيغ آى 6تجصشُ 

 : اثالؽ اػضبي ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ ثَػيلِ سئيغ داًـىذُ صبدس هيـَد. 7تجصشُ 

 ضوابط تشكيل شوراي پژوهشي دانشكده به شرح زيراست: - 7ماده 

 ٍ هتَػهظ سا  اػضبي ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ ثبيذ دسصهيٌِ ّهبي تقميمهبتي فؼبليهت داؿهتِ ٍدٍسُ ّهبي سٍؽ تقميهك همهذهبتي        - 1ثٌذ

 گزساًذُ ثبؿٌذ.

ٍ   - 2ثٌذ ثهِ صهالحذيذ هؼهبٍى پظٍّـهي داًـهىذُ       ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ حذالل ّش دٍ ّفتِ يىجبس تـىيل هيـَد ٍدس صهَست لهضٍم 

 خلؼبت فَق الؼبدُ ًيضثشگضاس خَاّذ ًوَد.

 سػويت هي يبثذ.   خلؼبت ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ ثب حضَسًصف ثؼالٍُ يه اػضب - 3ثٌذ

ٍ     هؼبٍى پظٍّـي داًـىذُ فشدي سا وِ تشخيقب اص اػضبي ّويي ؿَسا هيجبؿهذ  ثؼٌهَاى دثيهش    - 4ثٌذ  ؿهَساي پظٍّـهي داًـهىذُ اًتخهبة 

 هؼشفي خَاّذ وشد.
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ثشاي تـىيل ؿَسا حضَس هؼبٍى پظٍّـي داًـىذُ يب خبًـيي ايـبى )اص اػضبي ؿَسا( وِ لهجال هـهخو ٍ هؼشفهي ؿهذُ اػهت ثهِ        - 5ثٌذ

 خلؼِ   الضاهيؼت.ػٌَاى سئيغ 

هصَثبت ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ ثبيذ عي صَستدلؼِ اي ثِ اهضب ؿشوت وٌٌذگبى حبضهش دس خلؼهِ سػهيذُ ٍيهه ًؼهخِ اص آى       - 6ثٌذ

 خْت حَصُ هؼبٍى پظٍّـي داًـگبُ اسػبل گشدد.

 وظايف شوراي پژوهشي دانشكده به شرح زير است :  - 8ماده 

ي پيـٌْبدي اسػبلي اصؿَساي پظٍّـي گشٍّْبي داًـىذُ ٍاسائِ آى ثِ حهَصُ هؼبًٍهت پظٍّـهي    ثشسػي ٍتصَيت عشحْبي پظٍّـ - 1ثٌذ 

 داًـگبُ  

: ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ هيتَاًذ دسصَست لضٍم ٍثب تبئيذ هؼبٍى پظٍّـي داًـىذُ  ثشسػي ٍاظْبس ًظش عشحْبي تقميمبتي سا ثهِ   8تجصشُ 

 ش اسخبع دّذ.وويؼيًَْبي تخصصي ؿَسا ٍيب افشاد صبحت ًظش ديگ

: ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ هَظف اػت عشحْبي هصَة ؿَساّبي پظٍّـي گشٍّْبي آهَصؿي آى داًـىذُ ساحذاوثش ظشف هذت  9تجصشُ 

 ػي سٍصهَسد ثشسػي ٍاظْبس ًظش لشاس دّذ.

 تذٍيي ػيبػتْبي پظٍّـي داًـىذُ  ثبتَخِ ثِ خظ هـي پظٍّـي داًـگبُ - 2ثٌذ 

 ساّىبسّبي ايدبد اًگيضُ ٍ ػاللِ دس اػضبي ّئيت ػلوي داًـىذُ خْت فؼبل ًوَدى پظٍّؾ هغبلؼِ ٍ پيـٌْبد - 3ثٌذ 

ثشسػي ٍ اظْبس ًظش ساخغ ثِ تَاى پظٍّـي داًـىذُ ثش اػبع هؼيبسّبي هـخو ؿذُ اص ػَي داًـهگبُ ٍ ههٌؼىغ ًوهَدى آى ثهِ      - 4ثٌذ 

 هؼبًٍت پظٍّـي داًـگبُ  

 ـىذُ دس هَسد اٍلَيتْبي تقميمبتي ٍ اسائِ آى ثِ هؼبًٍت پظٍّـي داًـگبُثشسػي ًظشات گشٍّْبي آهَصؿي داً - 5ثٌذ 

 تـَيك اًدبم پظٍّـْبي ثيي گشٍّي ٍ فشاّن ًوَدى اهىبًبت الصم خْت ّوبٌّگي ايٌگًَِ پظٍّـْب - 6ثٌذ 

 فشاّن ًوَدى اهىبًبت ٍ تؼْيالت الصم خْت هدشيبى عشحْبي تقميمبتي دس سًٍذ اخشاي عشح  - 7ثٌذ 

تـَيك هدشيبى عشح ثِ اسائِ ًتبيح پظٍّـْبي پبيبى يبفتِ ثِ هَػؼبت ريهشثظ خْهت وهبسثشد آى دس ػشصهِ ّهبي هختلهف ػلوهي         - 8ثٌذ 

 ٍػولي  

 هؼشفي پظٍّـگشاى هوتبص ثِ حَصُ هؼبًٍت پظٍّـي داًـگبُ تؼييي ٍ تٌظين گضاسؽ ػبليبًِ فؼبليتْبي پظٍّـي داًـىذُ ٍ - 9ثٌذ 

اًـىذُ هَظف اػت ثِ صَست دٍسُ اي گضاسؿي اص ػولىشد پظٍّـي گشٍّْبي هختلهف آى داًـهىذُ ساثهشاي    : هؼبٍى پظٍّـي د 11تجصشُ 

 هؼبٍى پظٍّـي داًـگبُ اسػبل ًوبيذ.  

اسائِ خظ هـي ٍتؼييي ٍتصَيت هَضَػبت تقميمبتي ثب تَخِ ثِ اٍلَيتْهبي داًـهگبُ  خْهت اخهز ٍاحهذ پبيهبى ًبههِ دس همهبعغ          - 11ثٌذ 

   دوتشاي ػوَهي   تخصصي ٍ فَق تخصصي MPH ٍPh.Dوبسؿٌبػي اسؿذ   
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 : داًـىذُ ّبيي وِ دسهمغغ وبسؿٌبػي داساي ٍاحذ دسػي پبيبى ًبهِ ٍ يب پشٍطُ هيجبؿذ ًيض ؿبهل ايي ثٌذ هيگشدًذ.   11تجصشُ 

ٌّگي حَصُ هؼبًٍت پظٍّـهي  ثشًبهِ سيضي خْت تذٍيي  تبليف ٍتشخوِ وتبة ٍاسائِ همبالت دس ػويٌبسّبي داخلي ٍخبسخي ثبّوب - 11ثٌذ 

 داًـگبُ

  ثشسػي ٍاظْبس ًظش دس هَسد ػويٌبسّب   وٌگشُ ّب ٍ وبسگبُ ّبي پيـٌْبدي اص گشٍّْبي هختلف داًـىذُ - 12ثٌذ 

تؼشيف : ؿَساي پظٍّـي گشٍُ   هشخغ تصوين گيشي ػلوي عشحْهبي پظٍّـهي آى سؿهتِ دسگهشٍُ آهَصؿهي پظٍّـهي هشثَعهِ         - 9هبدُ 

 هيجبؿذ

 تركيب شوراي پژوهشي گروه بترتيب زير است: - 01ماده 

  هذيش گشٍُ   -الف 

 هؼبٍى پظٍّـي گشٍُ   -ة 

 ًفش اص اػضبي ّيئت ػلوي توبم ٍلت سؿتِ هشثَعِ وِ ثب اًتخبة اػضبي گشٍُ هـخو ٍ هؼشفي هي گشدًذ.   7تب  3ثيي  -ج 

  سٍؽ تقميك تجقش داؿتِ ٍ ثِ ٍػيلِ هؼبٍى پظٍّـي داًـىذُ هـخو هيگشدد.   يه ًفش هقمك وِ دس صهيٌِ هتذٍلَطي ٍ -د 

: اثالؽ افشاد اًتخبة ؿذُ دسؿَساي پظٍّـي گشٍُ ثَػيلِ سيبػت داًـىذُ ٍ ثب ًظش هؼبٍى پظٍّـي داًـىذُ ٍ هذيش گهشٍُ صهبدس   12تجصشُ 

 ثبال خبيگضيي خَاّذ گشديذ.   هيـَد. ٍچٌبًچِ فشدي اص ؿشوت دسؿَسا هٌصشف گشديذ فشد خبًـيي عجك هَاصيي

: دس هَاسديىِ تؼذاد اػضبي ّيئت ػلوي دس گشٍُ هشثَعِ ووتش اص پٌح ًفش ثبؿذ  ؿَساي پظٍّـي گشٍُ هضثَس ثب صالحذيذ هؼهبٍى  13تجصشُ 

 يب دس ؿَساي پظٍّـي گشٍُ هتدبًغ ثب آى ادغبم هيـَد. پظٍّـي داًـىذُ يب ؿبهل وليِ افشاد گشٍُ ثَدُ ٍ

 

 ضوابط تشكيل شوراي پژوهشي گروه به شرح زيراست: - 00ماده 

 اًتخبة اػضبي ؿَساي پظٍّـي گشٍُ ّشدٍ ػبل يىجبس صَست هيپزيشد.  -1ثٌذ

ؿشوت دس خلؼبت ؿَسا ثذٍى داؿتي حك ساي   دػهَت ثؼوهل    ؿَساي پظٍّـي گشٍُ هيتَاًذ اص هتخصصيي ريصالح ثشاي هـَست ٍ -2ثٌذ

 آٍسد.

 ثيي گشٍّي  حضَس هؼبًٍيي پظٍّـي گشٍّْب دس خلؼبت تصوين گيشي گشٍُ الضاهي اػت. دس صَست ٍخَد عشحْبي -3ثٌذ

 سيبػت خلؼبت ؿَساي پظٍّـي گشٍُ   ثؼْذُ هذيش گشٍُ ٍ دس غيبة ٍي ثؼْذُ هؼبٍى پظٍّـي گشٍُ هيجبؿذ. -4ثٌذ

 ؿذ.هؼبٍى پظٍّـي گشٍُ دثيش ؿَساي پظٍّـي گشٍُ ثَدُ ٍ هؼئَل پيگيشي هصَثبت آى هيجب -5ثٌذ

 ؿَساي پظٍّـي گشٍُ ثب حضَس حذالل ًصف ثؼالٍُ يه اػضب سػويت هي يبثذ ٍ تصويوبت ثب اوثشيت آسا اتخبر هيگشدد -6ثٌذ

 سٍص يىجبس تـىيل هيـَد ٍ دس هَاسد لضٍم ًيض هيتَاًذ خلؼبت فَق الؼبدُ ثشگضاس ًوبيذ. 15ؿَساي پظٍّـي گشٍُ حذالل ّش  -7ثٌذ
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ظف اػت عشحْبي تقميمبتي پيـٌْبدي سا حذاوثش ظشف هذت ػي سٍص ثشسػي ٍ دس ثبسُ آًْهب اظْهبس ًظهش    ؿَساي پظٍّـي گشٍُ هَ -8ثٌذ

 ًوبيذ.

ٍظيفِ حؼي اخشاي اًتخبثبت ٍ ّوچٌيي ًظبست ثش اخشاي ٍظبيف پظٍّـي دس گشٍّْهب ثؼْهذُ هؼهبٍى پظٍّـهي داًـهىذُ هشثَعهِ        -9ثٌذ

 هيجبؿذ.  

ؼبت پظٍّـي گشٍُ سا وِ ثِ اهضبي اػضب سػيذُ اػت ثشاي هؼهبٍى پظٍّـهي داًـهىذُ    هؼبٍى پظٍّـي گشٍُ هَظف اػت صَستدل -11ثٌذ

 اسػبل ٍ هَاسد هٌذسج دس آى سا پيگيشي ًوبيذ.  

 وظايف شوراي پژوهشي گروه به شرح ذيل ميباشد : - 01ماده 

 اًؼىبع آى ثِ هؼبٍى پظٍّـي داًـىذُ ثشآٍسد تَاى پظٍّـي گشٍُ ٍ -الف

 ثشسػي صهيٌِ ّبي پظٍّـي ٍالَيتْبي تقميك ٍپيـٌْبد عشحْبي تقميمبتي ثِ گشٍُ دس ساثغِ ثب ًيبصّبي ضشٍسي ٍػوذُ وـَس  -ة

اسصيبثي عشحْبي پظٍّـي پيـٌْبد ؿذُ ثَػيلِ اػضبي گشٍُ اص ًظش ػلوي  تخصصي ٍ تغبثك آى ثب اٍلَيتْبي تقميمبتي ٍ تصَيت يب سد  -ج

 آى 

 عشحْبي پظٍّـي وِ اص ػَي ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ يب داًـگبُ خْت اظْبس ًظشثِ آى گشٍُ اسخبع هي گشدد. ثشسػي وبس ؿٌبػي -د

 ثشسػي پيـٌْبدات هشثَط ثِ ثشگضاسي ػويٌبسّب   وٌگشُ ّب ٍ ثبصآهَصيْب اص ػَي اػضبي گشٍُ ٍاسائِ آى ثِ هؼبٍى پظٍّـي داًـىذُ. -ُ

 يف وتبة ٍاسائِ آى ثِ هؼبٍى پظٍّـي داًـىذُثشسػي پيـٌْبدات هشثَط ثِ تشخوِ ٍتبل -ٍ

  دوتشاي ػوَهي    Ph.D , MPHثشسػي ٍ تصَيت وليِ پبيبى ًبهِ ّب دس همبعغ هختلف )دٍسُ ّبي وبسؿٌبػي   وبسؿٌبػي اسؿذ    -ص

 تخصصي ٍ فَق تخصصي(

 

 

 


