
  اساسنامھ مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گلستان

  

 التھت حل مشکجبا توجھ بھ اھمیت ھدفمند شدن پژوھش ھا و بھ منظور کشف حقایق علمی و بھره مندی از آن در 
در این اساسنامھ مرکز  بھداشتی و درمانی استان گلستان، بھ موجب این اساسنامھ مرکز تحقیقات پرستاری کھامور

تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی استان گلستان نامیده می شود برای تأمین اھداف زیر 
  .تشکیل می گردد

  اھداف- ١ماده 

  .حفظ و تقویت جایگاه مرکز تحقیقات پرستاری در عرصھ استان،کشور و بین الملل-١

  .طرح ھای تحقیقاتی در رشتھ پرستارینظام بخشی و اجرای ھدایت، تسھیل،-٢

  .ارتباط و توسعھ بخش ھای ھمگام با این مرکز-٣

  .اولویت بندی تحقیقات بر مبنای نیازھای کشور-۴

  .نمند سازی محققین در جھت اجرای طرح ھای تحقیقاتیترغیب و توا-۵

  .تربیت نیروی انسانی محقق در زمینھ پرستاری-۶

  .و بالینی در جھت اصالح نظام ارائھ خدمات بھداشتی و درمانی استان دمیولوژیانجام پژوھش ھای بنیادی اپی-٧

تحلیل  و تجزیھ ،اجراوایجاد امکانات مشاوره ای برای اساتید،مربیان و دانشجویان در زمینھ ھای طراحی -٨
  .مطالعات

  ارکان مرکز ٢ماده  

  .رئیس مرکز - الف

  شورای پژوھشی- ب

  معاون- ج

  اعضای مرکز تحقیقات-د

  اعضای شورای پژوھشی ٣ماده 

پرستاری جراحی  -پرستاری داخلی(أت علمی از گروھھای نفر از اعضای ھی ٧اعضای شورای پژوھشی شامل 
  .می باشند)آمارزیستی و سایر گرھھا و کارشناسان مرتبط در معاونت ھای درمان وبھداشتی دانشگاه-پرستاری ویژه

  شورای پژوھشی وظایف-۴ماده

  .داف پژوھشی مرکزتصویب اھ- الف

  .وگزارش نھایی طرح ھای تحقیقاتی مرتبطتصوب طرح ھای تحقیقاتی - ب

  .ھای سالیانھ فعالیتھای مرکز بررسی و تصویب گزارش- ج

  )بودجھ ساالنھ مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و بارعایت ضوابط قانونی(مرکز بررسی و تصویب بودجھ-د



ھای اجرایی مرکز تحقیقات پیشنھاد  داخلی شورای عالی و دستورالعمل تصویب دستورالعملھای مربوط بھ امور
  .سازمان وتشکیالت مرکز

  نفر از اعضاء ھیأت علمی مرکز یا محققینی  کھ با آن مرکز ھمکاری دارند با انتخاب رئیس مرکز-۵ج

ر تحقیقاتی معاون پژوھشی مرکز توسط رئیس مرکزانتخاب می شود ومسؤول ھماھنگی ونظارت بر امو: تبصره
  .ھشی خواھد بودووبخش ھای پژ

ریزی و تعیین سیاستھای  مرکزمسؤلیت برنامھ وظایف شورای پژوھشی مرکز اعضاء شورای پژوھشی١١ماده 
  .پروپزال و تصویب نھایی از وظائف این شورا می باشد پژوھشی مرکز را داشتھ وبررسی

  بخش ھای پژوھشی مرکز

  بخش اسناد و مدارک تحقیقات-١

  .خش تحقیقیا تب-٢

  بخش آموزش-٣

  :فعالیتھای مرکز بر دو بخش می باشد١٢ – ماده

  :فعالیتھای پژوھشی شامل-١

  جمع آوری،دستھ بندی وانتشاراطالعات مربوط- الف

  ھا بررسی اتیولوژیک وپاتوژنز بیماری- ب

  تحقیق در خصوص تشخیص زودرس و درمان بیماریھا- ج

  ارائھ خدمات درمانی در زمینھ مربوطھ-د

  مراقبتھای پرستاری درزمینھ ھای مختلف-ف

  مراقبتھای ویژه پرستاری- چ

  مراقبت در منزل- خ

  .فعالیتھای پژوھشی در این مرکز در دوگروه تحقیقاتی زیر انجام خواھد شد:تبصره

  گروه تحقیقاتی بالینی و اپیدمیولوژیک- الف

  گروه تحقیقات بنیادی- ب

  :خالصھ می گرددفعالیت ھای آموزش حول محورھای ذیل -٢

  ھمکاری در آموزش مداوم جامعھ پرستاری- الف

  ھمکاری در تعریف و آموزش دانشجویان پرستاری- ب

  ھمکاری در آموزش بیماران و جامعھ- ج



یق کارگاه ھای مختلف،دوره ھای رتدوین سیاستھای آموزشی ونحوه ھمکاری و تصویب برنامھ ھای آموزشی از ط- ح
  و پژوھشی آموزشی وبلند مدت کوتاه مدت

مقاالت، نشریات علمی،برگزاری کنگره وشرکت در تصویب سیاستھای انتشاراتی مرکز شامل چاپ کتاب،-ی
  سمینارھای مرتبط

  .از اعضای شورای پژوھشی تشکیل خواھد شد% ٧٠جلسات شورای پژوھشی با حضور ) ١(تبصره

ھماھنگی با مصوبات وزارت بھداشت پژوھشی مرکز بر اساس سیاستھا و خط مشی و مصوبات شورای ) ٢(تبصره
  .درمان و آموزش پزشکی و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه می باشد

  رئیس مرکز ۵ماده 

رئیس مرکز باالترین مقام اجرایی مرکز است کھ با رأی اعضای شورای پژوھشی انتخاب و با ابالغ رئیس - الف
  .تعیین می گردد سھ سال سال  دانشگاه بھ مدت

  .جھت دوره ھای بعدی بال مانع استمجدد رئیس مرکز با رأی مجدد اعضاءر است کھ انتخاب قابل ذک

  .مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است ،اعضاء مرکز ۶ماده 

  .اعضاء پیوستھ کھ اعضاء ھیأت علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز ھستند)الف

علوم پزشکی و یا سایر دانشگاھھا و مؤسسات آموزش  ھیأت علمی سایر گروھھای دانشگاهاعضاء وابستھ کھ اعضا)ب
  .عالی ھستند

  منابع مالی مرکز -٩ماده

  در آمدھای حاصلھ از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی در قالب طرح ھای تحقیقاتی و درمانی)الف

  کمک و ھدایای اشخاص حقیقی و حقوقی )ب

  اعتبارات دولتی در صورت تخصیص)ج

  در قالب طرح ھای تحقیقاتی بین المللی اعتبارات غیر دولتی و)د

تا زمان تصویب قطعی مرکز اختصاص بودجھ ساالنھ مرکز از طریق اعتبارات این دانشگاه و با حمایت )١(تبصره
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوعھ بدون در نظر گرفتن میزان در آمد مرکز از طریق منابع خارجی و ارائھ 

  .خدمات درمانی می باشد

تحقیقات تصویب بودجھ طرح ھای پیشنھادی تا سقف ریالی تفویض شده در شورای پژوھشی مرکز ) ٢(تبصره 
سقف ریالی تفویض شده تا زمان تصویب قانونی این مرکز از طرف معاونت ش ازصورت گرفتھ و طرح ھای بی

ھ بھ شورای پژوھشی جھت بررسی و تأمین بودج وفناوری وزارت بھداشت و درمان و آموزش پزشکیتحقیقات 
  .دانشگاه ارجاع می گردند

  اعضاء شورای پژوھشی مرکز -١٠ماده

  رئیس مرکز بھ عنوان رئیس شورای پژوھشی - الف

  معاونت پژوھشی مرکز بھ عنوان دبیر شورای پژوھشی- ب

  


