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  44-4صفحات  وظايف( ضوابط، اختیارات و اعضاء،  بخش اول: شوراهاي پژوهشي )تعريف،

 :شوراي پژوهشي داوشكذه -7ماده 

 پيگيشي ٍ وِ ثِ هٌظَسداًـگبُ ؿَساي پظٍّـي  صیش ًظش  ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ هشخؼي اػت -1ثٌذ 

ثِ آى داًـگبُ ؿَساي پظٍّـي دس ساػتبي وليِ اهَس پظٍّـي تَػظ وِ ٍ تفَیض ّبیي  اخشاي ٍظبیف

 .گشددتـىيل هي ؿَد،  هحَل هي

 : شوراي پژوهشي داوشكذه اعضاي  – 8ماده 

سیبػت داًـىذُ هبداهي وِ هؼبٍى هؼتمل پظٍّـي داًـىذُ اًتخبة ًگشدیذُ اػت سئيغ  - 1ثٌذ 

 داًـىذُ ػْذُ داس سیبػت ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ هي ثبؿذ.

 ثؼٌَاى دثيش ؿَسا داًـىذُپظٍّـي  هؼبٍى  - 2ثٌذ 

تبئيذ سیبػت  پظٍّـي داًـىذُ ٍٍ  ًظش ثِ پيـٌْبد هؼبٍى  ًفشاص اػضبي ّيئت ػلوي كبحت دٍ – 3ثٌذ  

دس ًوبیِ ّبي  همبلِ 22ٍ ثبالتش یب داسا ثَدى حذالل  5حذالل هشتجِ داًـيبسي یب اج ایٌذوغ ثب داًـىذُ 

 یب اػىَپَع PubMedیب  ISI web of Scienceهؼتجش 

دس دٍ ًفش اص اػضبي ّيبت ػلوي داًـىذُ ثب ثبالتشیي تؼذاد همبلِ  3دس كَست ًذاؿتي ؿشایظ ثٌذ -تجلشُ

 یب اػىَپَع اًتخبة گشدد. PubMedیب  ISI web of Scienceًوبیِ ّبي هؼتجش 

 

 بسمه تعالي

 

شتی ردمانی لرستان  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 سپوهشی دادکشنه رپستاری و ماماییمعاونت 
 وظايف و اختیارات ضوابط،، آيیه وامه اوتخاب اعضاي شوراهاي پژوهشي

 1/11/1394 لرستانپژوهشي داوشگاه علوم پسشكي  مقررات  آيیه وامهپیش وويس برگرفته از 
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شایظ ثٌذ هلَة ٍ ؿيش هلَة( یب یه ػضَ ّيئت ػلوي تَاًوٌذ ثب ؿ (ْبي آهَصؿي هذیشاى گشٍّ – 4ثٌذ 

 ٍ تجلشُ هشثَعِ تَػظ سیيغ داًـىذُ اًتخبة گشدد. 3

 هذیش پظٍّؾ یب ًوبیٌذُ هؼبٍى تحميمبت ٍ فٌبٍسي داًـگبُ   -  5ثٌذ 

تبیيذ سئيغ  ٍداًـىذُ  پظٍّـي  آهَصؿي ٍ  ثِ پيـٌْبد هؼبٍىهتخلق آهبس یب اپيذهيَلَطي  – 6ثٌذ 

 هشثَعِداًـىذُ 

سئيغ ؿَسا هي تَاًذ افشاد دیگشي سا ثذٍى حك ساي حؼت هَسد ثِ ؿَساي پظٍّـي دػَت  تب اص  -1تجلشُ 

 ًظشات آى ّب دس ثشسػي هَاسد اػتفبدُ وٌذ. 

وبسؿٌبػبى پظٍّـي داًـىذُ ثذٍى حك سأي هي تَاًٌذدس خلؼبت ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ  - 2تجلشُ 

 ؿشوت هي ًوبیذ.  

 شوراي پژوهشي داوشكذه:و اختیارات ضوابط  – 9ماده 

ثِ  دس كَست لضٍم ٍ ؿَد ٍ یىجبس تـىيل هي ش دٍ ّفتِؿَساي پظٍّـي داًـىذُ حذالل ّ  -1ثٌذ 

 .ؿذثشگضاس خَاّذ  خلؼبت فَق الؼبدُ  سئيغ ؿَسا یب دثيش ؿَسا،كالحذیذ 

هبداهي وِ هؼبٍى هؼتمل پظٍّـي دس داًـىذُ اًتخبة ًگشدیذُ اػت، سئيغ داًـىذُ ػْذُ داس  – 2ثٌذ 

سیبػت ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ هي ثبؿذ. پغ اص تـىيل هؼبًٍت هؼتمل پظٍّـي دس داًـىذُ هؼبًٍت 

 پظٍّـي سئيغ ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ خَاٌّذ ثَد. 

فؼبليت هي ًوبیذ ٍ پغ اص ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ  شػٌَاى دثيِ پظٍّـي داًـىذُ ث هؼبٍى – 3ثٌذ 

تـىيل هؼبًٍت پظٍّـي دس داًـىذُ ثب سأي اػضبي پظٍّـي داًـىذُ یىي اص اػضبء ثؼٌَاى دثيش ؿَسا 

 اًتخبة خَاّذ ؿذ. 
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 .گشدد  كبدس هيؿَسا  ثِ هذت دٍ ػبل سئيغ  تَػظاثالؽ اػضبي ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ   -4ثٌذ 

ًلف سئيغ ؿَسا، ًوبیٌذُ هؼبٍى تحميمبت ٍ فٌبٍسي ٍ  ساي پظٍّـي داًـىذُ ثب حضَسخلؼبت ؿَ  -5ثٌذ 

 سػويت هي یبثذ.  ءػالٍُ یه اػضبِ ث

سئيغ داًـىذُ هي دس وليِ خلؼبت ػبدي ٍ فَق الؼبدُ ؿَسا ثب داًـىذُ  پظٍّـي ؿَساي سیبػت –6ثٌذ 

 تفَیض ًوبیذ.ثبؿذ .سئيغ داًـىذُ هي تَاًذ سیبػت ؿَسا سا ثِ فشد دیگشي 

سا وِ  داوشكذهكَستدلؼبت پظٍّـي ًؼخِ اي اص هَظف اػت   داوشكذهپظٍّـي  دثيش ؿَساي  -7ثٌذ 

 .ًوبیذ پظٍّـي داًـگبُ اسػبل ذیشیت اهَسه ثِ ،سػيذُ اػت ءثِ اهضبي اػضب

ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ ثش پبیِ ػمف هبلي تفَیض ؿذُ اص ػَي ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ هي  -8ثٌذ 

تَاًذ عشحْبي تحميمبتي سا پغ اص تأیيذ ؿَساي پظٍّـي گشٍُ هشتجظ )اص ًظش هحتَایي، ضشٍست ، تىشاسي 

 ًجَدى ٍ اسصؽ ػلوي (  ٍ تأیيذ دس  وويتِ هبلي ثِ تلَیت ًْبیي ثشػبًذ.

دس كَستي وِ هجلؾ عشحْبي تحميمبتي ثيـتش اص ػمف هبلي تفَیض ؿذُ ثِ ؿَساي پظٍّـي  - 9ثٌذ 

ذ، ًيبصي ثِ هغشح ًوَدى عشحْبي تحميمبتي دس ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ ًوي ثبؿذ ٍ ثبیذ داًـىذُ ثبؿ

پغ اص تأیيذ ؿَساي پظٍّـي گشٍُ هشتجظ )اص ًظش هحتَایي ، ضشٍست ، تىشاسي ًجَدى ٍ اسصؽ ػلوي(  

 هؼتمين ثِ ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ اسػبل گشدد. 

هَسد  حذاوثش ظشف هذت ػي سٍص سااسػبلي ي ّب َظف اػت عشحپظٍّـي داًـىذُ هؿَساي  -12ثٌذ 

 اظْبس ًظش لشاس دّذ. ثشسػي ٍ

گضاسؿي اص ػولىشد ّش ػِ هبُ یىجبس )ثلَست فللي( داًـىذُ هَظف اػت پظٍّـي  سئيغ ؿَساي - ثٌذ ر

 داًـگبُ اسػبل ًوبیذ. هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسيثشاي  پظٍّـي آى داًـىذُ سا

 وظايف شوراي پژوهشي داوشكذه:  - 01ماده 
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ّبي  ؿَساي پظٍّـي گشٍُ ّبي پظٍّـي پيـٌْبدي اسػبلي اص عشحًْبیي تلَیت ٍ  ثشسػي –1ثٌذ 

 ثش اػبع تفَیض كبدس ؿذُ اص ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ داًـىذُ 

ّبي  ؿَساي پظٍّـي گشٍُ ّبي پظٍّـي پيـٌْبدي اسػبلي اص عشحاٍليِ تلَیت  ثشسػي ٍ -2ثٌذ 

 ثِ ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ خْت تلَیت ًْبیي  اسػبل داًـىذُ ٍ

 تَخِ ثِ خظ هـي پظٍّـي داًـگبُ ثب ّبي پظٍّـي داًـىذُ، تذٍیي ػيبػت -3ثٌذ 

 ، وبسوٌبى ٍ داًـدَیبىهغبلؼِ ٍ پيـٌْبد ساّىبسّبي ایدبد اًگيضُ ٍ ػاللِ دس اػضبي ّئيت ػلوي - 4ثٌذ 

 داًـىذُ خْت فؼبل ًوَدى پظٍّؾ

آى ثِ هؼبًٍت  اسخبعثشسػي ٍ اظْبس ًظش ساخغ ثِ تَاى پظٍّـي داًـىذُ ثش اػبع داًـگبُ ٍ  - 5ثٌذ 

 داًـگبُ  تحميمبت ٍ فٌبٍسي

ّبي تحميمبتي ٍ اسائِ آى ثِ هؼبًٍت  ّبي آهَصؿي داًـىذُ دس هَسد اٍلَیت ثشسػي ًظشات گشٍُ -6ثٌذ 

 داًـگبُ تحميمبت ٍ فٌبٍسي

گًَِ  ّوبٌّگي ایي ثشايّبي ثيي گشٍّي ٍ فشاّن ًوَدى اهىبًبت الصم  تـَیك اًدبم پظٍّؾ –7ثٌذ 

 ّب پظٍّؾ

 اخشاي عشح  ساػتبيّبي تحميمبتي دس  هدشیبى عشح ثشايفشاّن ًوَدى اهىبًبت ٍ تؼْيالت الصم  -8 ثٌذ

یشثظ خْت وبسثشد آى ّبي پبیبى یبفتِ ثِ هَػؼبت ر تـَیك هدشیبى عشح ثِ اسائِ ًتبیح پظٍّؾ - 9ثٌذ 

 )تدبسي ػبصي ٍ وبسثشدي وشدى یبفتِ ّب(ػولي  دس ػشكِ ّبي هختلف ػلوي ٍ

ثِ حَصُ  ثشتشهؼشفي پظٍّـگشاى  تؼييي ٍ ّبي پظٍّـي داًـىذُ ٍ تٌظين گضاسؽ ػبليبًِ فؼبليت - 12ثٌذ 

 داًـگبُ تحميمبت ٍ فٌبٍسيهؼبًٍت 
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ّبي داًـگبُ، خْت  ت تحميمبتي ثب تَخِ ثِ اٍلَیتتلَیت هَضَػب ٍ ٍ تذٍیياسائِ خظ هـي  -11 ثٌذ 

، دوتشاي MPH ٍPh.Dوبسؿٌبػي اسؿذ،  وبسؿٌبػي )دس كَست ٍخَد(، اخز ٍاحذ پبیبى ًبهِ دس همبعغ

 دس كَست ٍخَد سؿتِ ّبي هضثَس دس داًـىذُ  ػوَهي، تخللي ٍ فَق تخللي

 خبسخي ثب همبالت دس ػويٌبسّبي داخلي ٍاسائِ  تشخوِ وتبة ٍ تبليف ٍ ثشًبهِ سیضي خْت تذٍیي، -12 ثٌذ

 دس ساػتبي تَليذ ٍ اًتـبس ػلن داًـگبُ تحميمبت ٍ فٌبٍسيّوبٌّگي حَصُ هؼبًٍت 

ّبي هختلف  ثشسػي ٍاظْبس ًظش دس هَسد ػويٌبسّب، وٌگشُ ّب ٍ وبسگبُ ّبي پيـٌْبدي اص گشٍُ -13ثٌذ 

 داًـىذُ

... 

 شوراي پژوهشي گروه   -09ماده 

دس ساػتبي هؼؤليت ٍ تفَیض كبدس ؿذُ اص عشف ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ، ؿَساي پظٍّـي گشٍُ،   -1ثٌذ 

اص ًظش هحتَایي، ضشٍست ، دس حيغِ تخللي گشٍُ ّبي پظٍّـي  عشحدس خلَف هشخغ تلوين گيشي 

 تىشاسي ًجَدى ٍ اسصؽ ػلوي  هي ثبؿذ.

 يا گروههاي تخصصي مشترک:  شوراي پژوهشي گروه اعضاي  -41ماده 

 ثؼٌَاى سئيغ ؿَسا هذیش گشٍُ  - 1ثٌذ

 ثؼٌَاى دثيش ؿَسا هؼبٍى گشٍُ  -2ثٌذ 

 اًتخبة اػضبي گشٍُ  ثِهشثَعِ  گشًٍُفش اص اػضبي ّيئت ػلوي توبم ٍلت  ّفتتب  ػِ -3ثٌذ 
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تؼذاد اػضبي ّيئت ػلوي دس گشٍُ هشثَعِ  گشٍُ هلَة ٍصاستخبًِ ًجَدُ ٍ یب  وِ دس هَاسدي - 1تجلشُ 

وليِ  هتـىل اصپظٍّـي داًـىذُ  ذ، ؿَساي پظٍّـي گشٍُ هضثَس ثب كالحذیذ هؼبٍىًٌفش ثبؿچْبسووتش اص 

 تـىيل هي ؿَد.  ثلَست هـتشن هتدبًغ ّبي  یب  ؿَساي پظٍّـي گشٍُ افشاد گشٍُ ثَدُ ٍ

ذ اص هتخلليي ریلالح ٌتَاً هي ههاي ادغامييا گرو گروهؿَساي پظٍّـي سئيغ یب دثيش  -2تجلشُ 

 ػول آٍسد.ِ ؿشوت دس خلؼبت ؿَسا ثذٍى داؿتي حك ساي، دػَت ث ثشاي هـَست ٍ

يا گروههاي ادغامي  گروهوبسؿٌبع پظٍّـي داًـىذُ ثذٍى حك سأي دس خلؼبت پظٍّـي  -3تجلشُ 

 شرکت مي ومايذ. 

 :يا گروههاي ادغامي مشترک شوراي پژوهشي گروه و اختیارات ضوابط  – 40ماده 

سئيغ ؿَسا یب ًوبیٌذُ ایـبى ٍ حضَس  ثب حضَس  يا گروههاي ادغامي گروهؿَساي پظٍّـي  -1ثٌذ 

 گشدد. اتخبر هي ءػالٍُ یه اػضب سػويت هي یبثذ ٍ تلويوبت ثب اوثشیت آساِ حذالل ًلف ث

ؿَد ٍ دس هَاسد  سٍص یىجبس تـىيل هي15حذالل ّش  يا گروههاي ادغامي گروهؿَساي پظٍّـي  - 2ثٌذ 

 تَاًذ خلؼبت فَق الؼبدُ ثشگضاس ًوبیذ. لضٍم ًيض هي

 ّبي تحميمبتي پيـٌْبدي سا هَظف اػت عشح يا گروههاي ادغامي گروهؿَساي پظٍّـي  - 3ثٌذ 

 ًوبیذ. یب تلوين گيشي سٍص ثشسػي ٍ دسثبسُ آًْب اظْبسًظش 15حذاوثش ظشف هذت 

اػضبي ؿَساي پظٍّـي گشٍُ ثِ پيـٌْبد هذیش گشٍُ تَػظ سئيغ داًـىذُ ثِ هذت دٍ ػبل اثالؽ  - 4ثٌذ 

 كبدس هي گشدد. 

 ػْذُ هؼبٍى گشٍُ هيش ػْذُ هذیش گشٍُ ٍ دس ؿيبة ٍي ثش سیبػت خلؼبت ؿَساي پظٍّـي گشٍُ، ث -5ثٌذ 

 ثبؿذ.
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 ثبؿذ. ثَدُ ٍ هؼئَل پيگيشي هلَثبت هي گشٍُ  هؼبٍى پظٍّـي گشٍُ دثيش ؿَساي پظٍّـي -6ثٌذ 

هَظف اػت كَستدلؼبت پظٍّـي گشٍُ سا وِ  يا گروههاي ادغامي گروهپظٍّـي  دثيش ؿَساي  – 7ثٌذ 

 هؼبٍى پظٍّـي داًـىذُ اسػبل ٍ هَاسد هٌذسج دس آى سا پيگيشي ًوبیذ.  ثِ ،سػيذُ اػت ءثِ اهضبي اػضب

ثش پبیِ تفَیض كبدس ؿذُ اص ػَي ؿَساي پظٍّـي  يا گروههاي ادغامي گروهؿَساي پظٍّـي  -8ثٌذ 

داًـگبُ هي تَاًذ  عشحْبي تحميمبتي سا اص ًظش هحتَایي ، ضشٍست ، تىشاسي ًجَدى ٍ اسصؽ ػلوي  ثشسػي 

ٍ تأیيذ ًوبیذ ٍ ثش اػبع هجلؾ پيـٌْبد ؿذُ دس پشٍطُ ثِ ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ یب داًـگبُ یب ػبیش 

 پظٍّـي اسػبل ًوبیذ.  ؿَساّبي

ّش ػِ هبُ یىجبس )ثلَست فللي( هَظف اػت  يا گروههاي ادغامي گروهپظٍّـي  دثيش ؿَساي -9ثٌذ 

 ثشاي هؼبٍى پظٍّـي داًـىذُ اسػبل ًوبیذ. ساؿَسا گضاسؿي اص ػولىشد پظٍّـي 

چٌذیي گشٍُ دس هَاسدي وِ ؿَساي پظٍّـي گشٍُ ثذليل تؼذاد ون اػضبي گشٍّْب اص ادؿبم  -1تجلشُ 

آهَصؿي ٍ پظٍّـي ؿىل هي گيشد ، ثب اًتخبة اػضبي ؿَساي پظٍّـي ادؿبهي ، سئيغ ٍ دثيش ؿَساي 

 پظٍّـي گشٍّْبي ادؿبهي تـىيل هي ؿَد.  

ٍ ّوچٌيي ًظبست ثش اخشاي  اًتخبة ؿَساي پظٍّـي گشٍُ ّبي ادؿبهيٍظيفِ حؼي اخشاي  - 2تجلشُ 

 ثبؿذ.  پظٍّـي داًـىذُ هشثَعِ هيآهَصؿي ٍ ػْذُ هؼبٍى ش ثهحَلِ ٍظبیف پظٍّـي 

 :گروه يا گروههاي ادغامي مشترک وظايف شوراي پژوهشي - 44ماده 

 اًؼىبع آى ثِ هؼبٍى پظٍّـي داًـىذُ ثشآٍسد تَاى پظٍّـي گشٍُ ٍ - 1ثٌذ 

ّبي تحميمبتي دس ساثغِ  پيـٌْبد عشح ٍ بتي الَیتْبي تحميمتؼييي  ثشسػي صهيٌِ ّبي پظٍّـي ٍ - 2ثٌذ 

 گشٍُ، دس ساػتبي ًيبصّبي هٌغمِ ٍ وـَسثب ًيبصّبي 
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ٍػيلِ اػضبي گشٍُ اص ًظش ػلوي، تخللي ٍ تغبثك ِ ّبي پظٍّـي پيـٌْبد ؿذُ ث اسصیبثي عشح - 3ثٌذ 

  ْبّبي تحميمبتي ٍ تلَیت یب سد آً آى ثب اٍلَیت

ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ یب ػَي  سخبع ؿذُ اصاّبي پظٍّـي  وبسؿٌبػي عشحٍ اظْبس ًظش ثشسػي  - 4ثٌذ

 داًـگبُ 

ٍ ّب اص ػَي اػضبي گشٍُ  ثشسػي پيـٌْبدات هشثَط ثِ ثشگضاسي ػويٌبسّب، وٌگشُ ّب ٍ ثبص آهَصي - 5ثٌذ 

 آى ثِ هؼبٍى پظٍّـي داًـىذُ. اسػبل

 داًـىذُآى ثِ هؼبٍى پظٍّـي  ٍ اسػبلتبليف وتبة  ثشسػي پيـٌْبدات هشثَط ثِ تشخوِ ٍ - 6ثٌذ

وليِ پبیبى ًبهِ ّب دس همبعغ هختلف )دٍسُ ّبي وبسؿٌبػي، اػالم ًظش دس خلَف ٍ ػلوي ثشسػي  – 7ثٌذ

 دس كَست ٍخَد. ، تخللي ٍ فَق تخللي MPHدوتشاي ػوَهي ، وبسؿٌبػي اسؿذ،

 

 


