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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان بهداشت محيط مرکز تحقيقاتاساسنامه 
  

و نیاز فعلی کشور به تولید همه جانبه و به لحاظ موقعیت  نقش انکار ناپذیر پژوهش در توسعهبه با توجه 

ء ارتقیا و طمهندسی بهداشت محییکشور در زمینه استان و جهت رفع نیازهاي پژوهشیعلم و هم چنین 

علوم دانشگاه وابسته به  وصنعتی مرکز تحقیقات بهداشت محیط ،در راستاي توسعه پایدارسطح سالمت 

خوانیده  مرکیز تحقیقیاتکیه در ایین اساسینامه باخت یار پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلسیتان 

 .، جهت تامین اهداف زیر تشکیل می گرددمیشود

 
 

 قات اهداف ایجاد مرکز تحقی -1ماده 

و  محییط مهندسیی بهداشیتمختلی  و کیفی تحقیی  در زمینیه مسیا ل  کمیو بکارگیري  توسعه  -1

  منطقهمبتالبه صنعتی 

  و صنعتی محیطیبهداشت زمینه سازي پژوهش و نوآوري در علوم   -2

 هاي منطقه دانشگاهو  اجرا یو مراکز صنعتی با ایجاد ارتباط علمی و پژوهشی   -3

در سیطح منطقیه  و بهداشت صنعتی یمحیط تعیین اولویت پژوهش هاي علوم بهداشتنیاز سنجی و  -4

 و کشور

بیه حیل علمیی  ،مطالعاتی و طراحی به جامعه بر اساس نیازهاي اجتمیا  -ارا ه خدمات مشاوره اي  -5

 مشکالت زیست محیطی 

 ندسازي محققین در جهت اجراي طرحهاي تحقیقاتیترغیب و توانم -6

زیسیت  تکتابهیا و مجیالاطالعات زیست محیطیی پیرو ه هیا ، طرحهیاي تحقیقیاتی ، ایجاد بانك  -7

 محیطی

 ارا ه خدمات آزمایشگاهی در زمینه هاي زیست محیطی به مراکز دولتی و خ وصی  -8 

برگزاري دوره هاي آموزشی در مورد مسا ل مختل  زیست محیطی براي مراکز اجرایی و صنعتی  -9

 و .. 

   مهندسی بهداشت محیطارهاي علمی و پژوهشی در زمینه هاي برگزاري سمین -11

 آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاء دانش و تکنولو ي و تولید علم  -همکاري با مراکز علمی  -11

 جهانی ملی وت پژوهشی در سطح الاتولید مقاالت علمی و افزایش شاخص تولید مق -12

 ت علمی و همایش هاي ملی و بین المللی نتایج تحقیقات انجام شده در مجالانتشار  -13

اجراي پرو هاي تحقیقاتی و مشیاوره اي بیا مشیارکت صینایع، سیازمانهاي دولتیی، غییر دولتیی و  -14

 خدماتی در جهت حل مشکالت زیست محیطی آنها

استفاده بهینه از نتایج حاصل از طرح هاي تحقیقاتی در راستاي حل معضالت بهداشیتی در سیطح  -11

 و کشورمنطقه 
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 عبارتند از :  تحقیقات ارکان مرکز -2ماده 

 ال  : شورایعالی 

  شوراي پژوهشیب : 

  
 عبارتند از :  بهداشت محیط تحقیقات اعضاء شورایعالی مرکز - 3ماده

 ر یس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   -1

 انی معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درم  -2

 معاون امور بهداشتی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   -3

 دانشکده بهداشتر یس  -4

  اعضاء هیات موسس  -1

 

 بشرح زیر می باشد :تحقیقات وظا   شورایعالی مرکز  - 4ماده 

ت ویب طرحهاي همکیاري بیا سیایر دانشیگاهها و موسسیات  وت ویب خط مشی پژوهشی مرکز  -1

 داخل و خارج کشور و سازمانهاي بین المللی مطاب  مقرارت و ضوابط مربوطه   آموزشی پژوهشی

 بررسی و ت ویب گزارش ساالنه فعالیتهاي مرکز   -2

 بررسی و ت ویب بودجه ساالنه مرکز د رمحدوده اعتبارات تخ ی ی و با رعایت ضوابط قانونی   -3

 لی و دستورالعملهاي اجرایی تحقیقات ت ویب دستورالعمل هاي مربوط به امور داخلی شورایعا -4

 پیشنهاد سازمان و تشکیالت مرکز  -5

م وبات شورایعالی مرکز بر اساس سیاستها و خط مش ها و همیاهنگی بیا وزارت بهداشیت  : 2 تب ره

 درمان و آموزش پزشکی خواهد بود . 

  
  تحقیقات انتخاب ر یس مرکز - 5ماده  

 سال 3به مدت و حکم ر یس دانشگاه علوم پزشکی  رایعالی مرکزبه پیشنهاد شوتحقیقات ر یس مرکز 

 .گردد من وب می

 .متوالی بالمانع می باشد : انتخاب مجدد ر یس مرکز بعنوان ریاست مرکز براي دوره هاي3تب ره 

 
به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه وابالغ  : انتخاب ر یس مرکز در اولین دوره تشکیل مرکز4تب ره

  .شگاه می باشدر یس دان

 

 تحقیقات ر یس مرکز وظا    -6ماده 

شیورایعالی جهیت  ر یس مرکز باالترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و م وبات

مسیوول نایارت بیر کلییه  اجراي وظای  و امور محوله اقدام می نماید. وي ر ییس شیوراي پیژوهش و
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  .اداري مرکز خواهد بود -فعالیت هاي علمی ، پژوهشی و مالی

 

 تحقیقاتاعضاء مرکز - 7ماده 

  پژوهشی به عنوان ر یس شورايتحقیقات ر یس مرکز  -ال 

  به عنوان دبیر شوراي پژوهشیتحقیقات معاون پژوهشی مرکز  -ب

 .و یا محققینی که با آن مرکز همکاري دارندتحقیقات از اعضاي هیات علمی مرکز  نفر 5 -7  -ج

انتخاب شده و مسوول سال  3به مدت توسط ر یس مرکز تحقیقات عاون پژوهشی مرکز م:  5تب ره 

 .وناارت بر امور تحقیقاتی و بخشهاي پژوهشی خواهد بود هماهنگی

 :باید حا ز شرایط زیر باشدتحقیقات مرکز  : معاون پژوهشی 6تب ره 

 مرتبط با فعالیتهاي مرکزمدرك داراي  -

 طرح تحقیقاتی 2مشارکت در اجراي حداقل  -

 سال گذشته 5معتبر در  مقاله در مجالت 2انتشار حداقل  -

می شوند که رشته هاي مختل   به گونه اي انتخابتحقیقات : اعضاي شوراي پژوهشی مرکز  7تب ره 

 .تحقیقاتی مرکز را پوشش دهند

شی به مدت دارا بودن سابقه فعالیت پژوهتحقیقات در شوراي پژوهشی مرکز  : شرط عضویت 8تب ره 

اجراي حداقل یك طرح تحقیقاتی و انتشار حداقل یك مقاله در مجالت  مشارکت در سال ، 2حداقل 

 .باشد معتبر می

الزامی  تحقیقات یا اپیدمیولو ي در شوراي پژوهشی مرکززیستی  : عضویت متخ ص آمار 9تب ره 

جلسات  راي شرکت دربوده و بر حسب ضرورت و با صالحدید معاون پژوهشی مرکز از ایشان بن

 .دعوت بعمل می آید

و ت ویب اکثریت اعضاء تحقیقات مرکز  : حکم اعضاي شوراي پژوهشی به پیشنهاد ر یس 11تب ره 

 .خواهد بودسال  3به مدت شوراي عالی مرکز 

 

  وظای  شوراي پژوهشی - 8ماده 

اي پژوهشیی مرکیز را و تعییین سیاسیته مسوولیت برنامیه رییزيتحقیقات اعضاء شوراي پژوهشی مرکز 

 همچنین این شیورا دیگر وظا   این شورا می باشد. داشته و بررسی پروپوزالها وت ویب نهایی آنها از

براي از طری  معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه پس از ت ویب طرح هاي پیشنهادي، با انتخاب ناظر 

 د.مسوولیت پیگیري چگونگی اجراي طرح ها را به عهده دار ،هر طرح

 

 : مرکز داراي دو نو  عضو بشرح زیر است : تحقیقات اعضاء مرکز  -9ماده 

  .ال  ( اعضاء پیوسته : که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند
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ب ( اعضاء وابسته : که اعضاء هیات علمی سایر گروههاي دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و 

 .ستندموسسات آموزش عالی ه

 

 اعضای پيشنهادی:* 
 پاره وقتتمام وقت                                                                             

 دکتر احمد جنیدي )دانشیار(                            )استاد یار( دکتر محمدهادي مهدي نژاد 

 دکتر مهدي مفتاح )دانشیار(                                               )استادیار(   دکتر علی ظفرزاده 

                                         )مربی(مهندس هادي رحیم زاده 

               

بهداشیت،درمان  : تا زمان ت ویب قطعی مرکز ازطرف معاونت تحقیقات وفناوري وزارت 11تب ره  

ز طریی  ا هییات علمیی(، یوسیته ایین مرکز)بیه غییر از اعضیاءوآموزش پزشکی،هزینه پرسنلی اعضاء پ

پزشیکی گلسیتان و نییز درآمیدهاي  قراردادهاي استخدامی وغیراستخدامی این اعضاء با دانشگاه علیوم

                       .حاصییله از طرحهییاي تحقیقییاتی تییامین مییی شییود

 اري بوده ودرآمد ایشان از ایینهمکاري اعضاء هیات علمی در این مرکز به صورت افتخ: 12 تب ره

 .مرکز صرفا در قالب درآمدهاي حاصله از طرحهاي تحقیقاتی خواهد بود

 

 منابع مالی مرکز  -11ماده 

 ال  ( درآمدهاي حاصله از خدمات مرکز طب  ضوابط قانونی 

 ب ( کمك و هدایاي اشخاص حقیقی و حقوقی 

 یصخ ج ( اعتبارات دولتی در صورت ت

 یر دولتی و بین المللی در قالب طرح هاي تحقیقاتید( اعتبارات غ

 .تهیه و تنایم شده است هیات موسس مرکزکه  تب ره می باشد 12ماده و  11این اساسنامه مشتمل بر  

بدیهی است که در صورتی که طب  ضوابط و دستورالعملهاي اجرایی نحوة اخذ مجیوز تاسییس مراکیز 

شوراي گسترش  33/2/11تی( و نحوه ارزشیابی آنها م وب ولغیر د -تحقیقاتی علوم پزشکی )دولتی

دانشگاهها، مراکز مذکور در مهلت پیش بینی شده، موف  به اخذ موافقت نهایی نگیردد، ایین اساسینامه 

  بالاثر خواهد شد.
 


