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 اختالالت ایعکمیکاظبظنبمه مرکس تحقیقبت 

 پصٍّػ ٍ ارائِ راُ حل در هَرد اهَر تْداؼتی درهاًی اظتاى گلعتاى  تِ هٌظَر گعترغ -1هادُ 

اختتالالت  وِ در ایي اظاظٌاهِ هروس تحمیماات   اختالالت ایعکمیک تِ هَجة ایي اظاظٌاهِ هروس تحمیمات

 تأهیي اّداف زیر تؽىیل هی گردد:  ًاهیدُ هی ؼَد ترای ایعکمیک

 اّداف  -2هادُ 

 تَظؼِ ٍ تىارگیری داًػ تؽری در زهیٌِ هرتَعِ  -1

اًجام پصٍّؽْای تٌیادی اپیدهیَلَشیه ٍ تالیٌی در جْت اـاح  ًظاام ارائاِ اادهات تْداؼاتی ٍ       -2

 درهاًی اظتاى تِ هٌظَر جَاتگَیی تِ ًیازّای جاهؼِ اظحهی.

 ٌدی اظٌاد، هماالت ٍ هدارن.جوغ آٍری، تٌظین ٍ عثمِ ت -3

 ترتیت ًیرٍی اًعاًی هحمك در زهیٌِ. -4

 ترغیة، تؽَیك ٍ تىارگیری هحممیي  -5

 وَؼػ در جلة تَجِ ٍ ّوىاری هراوس تحمیماتی ٍ اجرائی هرتَعِ در داال وؽَر -6

ّوىاری ػلوی تا هراوس تحمیماتی ٍ آهَزؼی ظایر وؽَرّا ٍ ظاازهاًْای تایي الوللای تاا رػایات       -7

 مررات دٍلت جوَْری اظحهی ایراى. لَاًیي ٍ ه

 ارواى هروس ػثارتٌد از:  -3هادُ 

 ؼَرای ػالی  -الف

 رئیط هروس  -ب

 اػضاء ؼَرای ػالی هروس ػثارتٌد از :  -4هادُ 

 رئیط داًؽگاُ ػلَم پسؼىی ٍ ادهات تْداؼتی درهاًی اظتاى گلعتاى  -1

 اظتاى گلعتاى هؼاٍى پصٍّؽی داًؽگاُ ػلَم پسؼىی ٍ ادهات تْداؼتی درهاًی  -2

 داًؽگاُ ػلَم پسؼىی ٍ ادهات تْداؼتی درهاًی اظتاى گلعتاى  هؼاٍى تْداؼتی  -3

 رئیط هروس  -4

 ًفر از اػضاء ّیأت ػلوی داًؽگاُ تا پیؽٌْاد رئیط هروس ٍ تأیید رئیط داًؽگاُ  3 -5

 ٍظایف ؼَرای ػالی هروس تِ ؼر  زیر هی تاؼد:  -5هادُ 

 تفَیة اظ هؽی پصٍّؽی هروس  -1

رحْای ّوىاری تا ظایر داًؽگاّْا ٍ هؤظعات آهَزؼی پصٍّؽی داال ٍ اارج وؽَر تفَیة ع -2

 ٍ ظازهاًْای تیي الوللی هغاتك همررات ٍ ضَاتظ هرتَعِ 

 تررظی ٍ تفَیة گسارغ ظالیاًِ فؼالیتْای هروس -3
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تررظی ٍتفَیة تَدجِ ظالیاًِ هرواس در هحادٍدُ اػتثاارات تصفیفای ٍ تاا رػایات ضاَاتظ         -4

 لاًًَی 

ظتَرالؼولْای هرتَط تِ اهَر داالی ؼَرای ػاالی ٍ دظاتَرالؼول ّاای اجرائای هرواس      تفَیة د -5

 تحمیمات 

 پیؽٌْاد ظازهاى ٍ تؽىیحت هروس  -6

ظیاظتْا ٍ اظ هؽْا ٍ ّواٌّگی تا ٍزارت تْداؼات،  هفَتات ؼَرای ػالی هروس تراظاض  – تثفرُ

 اى ٍ آهَزغ پسؼىی اَاّد تَدهدر

ٍ حىن رئیط داًؽگاُ ػلَم پسؼىی ّر چْار ظال َرای ػالی هروس رئیط هروس تِ پیؽٌْاد ؼ -6هادُ 

 یىثار هٌفَب هی گردد ٍ اًتصاب هجدد اٍ تحهاًغ اظت. 

تثفرُ : رئیط هروس: اًتصاب رئیط هروس در اٍلیي دٍرُ تؽىیل هروس تاِ پیؽاٌْاد هؼااٍى پصٍّؽای     

ظالِ هغاتك اظاظٌاهِ  4دٍرُ  داًؽگاُ ٍ حىن رئیط داًؽگاُ هی تاؼد ٍلی در دٍرُ ّای تؼد از پایاى

 تِ پیؽٌْاد ؼَرای ػالی هروس ٍ حىن رئیط داًؽگاُ اَاّد تَد. 

 ٍظایف رئیط هروس -7هادُ 

رئیط هروس تاالتریي همام اجرائی هروس اظت ٍ در حدٍد ضاَاتظ لااًًَی ٍ هفاَتات ؼاَرای ػاالی      

 جْت اجرای ٍظایف ٍ اهَر هحَلِ الدام هی ًواید. 

 س : هروس دارای دٍ ًَع ػضَ تؽر  زیر اظت. اػضاء هرو -8هادُ 

 : وِ اػضاء ّیأت ػلوی ٍ وارؼٌاظاى توام ٍلت هروس ّعتٌد ِاػضاء پیَظت -الف

اػضاء ٍاتعتِ: وِ اػضاء ّیأت ػلوی  ظایر گرٍُ ّای داًؽگاُ ػلَم پسؼىی ٍ یا ظاایر داًؽاگاُ    -ب

 ّا ٍ هؤظعات آهَزغ ػالی ّعتٌد. 

 هٌاتغ هالی هروس  -9هادُ 

 ٍ درهاًی یدرآهدّای حاـلِ از ادهات هروس عثك ضَاتظ لاًًَی در لالة عر  ّای تحمیمات -الف

 ووه ٍ ّدایای اؼصاؾ حمیمی ٍ حمَلی  -ب

 اػتثارات دٍلتی در ـَرت تصفیؿ  -ج

 اػتثارات غیردٍلتی ٍ تیي الوللی در لالة عر  ّای تحمیماتی -د

َدجِ ظاالًِ هروس از عریك اػتثارات ایي داًؽاگاُ  : تا زهاى تفَیة لغؼی هروس ااتفاؾ ت 1 تثفرُ

ٍ تا حوایت هؼاًٍت تحمیمات ٍ في آٍری ٍزارت هتثَػِ تدٍى در ًظر گارفتي هیاساى درآهاد هرواس از     

 عریك هٌاتغ اارجی ٍ ارائِ ادهات درهاًی هی تاؼد. 

ی هروس در ؼَرای پصٍّؽ ی تفَیض ؼدُریال ة تَدجِ عر  ّای پیؽٌْادی تا ظمف: تفَی2 تثفرُ

تاا زهااى تفاَیة لااًًَی ایاي      ظمف ریالی تفَیض ؼادُ   تحمیمات ـَرت گرفتِ ٍ عر  ّای تیػ از
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هروس از عرف هؼاًٍت تحمیمات ٍ في آٍری ٍزارت تْداؼت ٍ درهاى ٍ آهَزغ پسؼىی جْت تررظی 

 ٍ تأهیي تَدجِ تِ ؼَرای پصٍّؽی داًؽگاُ ارجاع هی گردًد. 

 س اػضاء ؼَرای پصٍّؽی هرو -10هادُ 

 رئیط هروس تِ ػٌَاى رئیط ؼَرای پصٍّؽی  -الف

 هؼاًٍت پصٍّؽی هروس تِ ػٌَاى دتیر ؼَرای پصٍّؽی  -ب

 یٌی وِ تا آى هروس ّوىاری دارًد تا اًتصاب رئیط هروسًفر از اػضاء ّیأت ػلوی هروس یا هحمم 5 -ج

ی ٍ ًظاارت  تثفرُ : هؼاٍى پصٍّؽی هروس تَظظ رئیط هروس اًتصااب های ؼاَد ٍ هعاهَل ّوااٌّگ     

 تراهَر تحمیماتی ٍ تصؽْای پصٍّؽی اَاّد تَد. 

ٍظایف ؼَرای پصٍّؽی هروس: اػضاء ؼَرای پصٍّؽی هرواس هعاهَلیت ترًاهاِ ریاسی ٍ      -11هادُ 

تؼییي ظیاظت ّای پصٍّؽی هروس را داؼتِ ٍ تررظی پرٍپَزال ّا ٍ تفَیة ًْاایی از ٍظاایف ایاي    

 ؼَرا هی تاؼد. 

 

 

 

 

 

 اختالالت ایعکمیکهاى هروس تحمیمات ًوَدار تؽىیحت ظاز
     

 ؼورای عبلی مرکس     

 

 
 

 

 

 مرکز                          رئیط

 مرکس پصوهؽی معبون  مبلی اداری مذیر

  

  آموزغ بخػ مذیر ؼورای پصوهؽی مرکس

 معئول کبرؼنبض

 بنیبدی تحقیقبت گروه

 

 
 

  معئول کبرؼنبض

 و ببلینی تحقیقبت گروه

 اپیذمیولوشیک

 کبرؼنبض بخػ اظنبد 

 و مذارک پسؼکی 
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 تصػ ّای پصٍّؽی هروس 

 تصػ اظٌاد ٍ هدارن تحمیمات -1

 تصػ تحمیمات  -2

 تصػ آهَزغ  -3

  :تر دٍ تصػ هی تاؼدفؼالیت ّای هروس  -12هادُ 

  :فؼالیت ّای پصٍّؽی ؼاهل -1

 ٌدی ٍ اًتؽار اعحػات هرتَط جوغ آٍری، دظتِ ت -الف

 تررظی اتیَلَشیه ٍ پاتَشًس تیواری ّای للة ٍ ػرٍق  -ب

 تحمیك در افَؾ تؽصیؿ زٍدرض ٍ درهاى تیواری ّای للة ٍ ػرٍق  -ج

 ارائِ ادهات درهاًی در زهیٌِ هرتَعِ  -د

 تثفرُ: فؼالیت ّای پصٍّؽی در ایي هروس در دٍ گرٍُ تحمیماتی زیر اًجام اَاّد ؼد. 

 گرٍُ تحمیمات تالیٌی ٍ اپیدهیَلَشیه  -الف

 گرٍُ تحمیمات تٌیادی -ب

 فؼالیت ّای آهَزغ حَل هحَرّای ذیل احـِ هی گردد.  -2

 ّوىاری در آهَزغ هداٍم جاهؼِ پسؼىی -الف

 ّوىاری در تؼریف ٍ آهَزغ داًؽجَیاى گرٍُ پسؼىی  -ب

 ّوىاری در آهَزغ تیواراى ٍ جاهؼِ  -ج

ظة جْت ترگساری دٍرُ ّاای فرـات هغالؼااتی در هرواس للاة ٍ ػارٍق اظاتاى        تعترظازی هٌا -د

 گلعتاى 

ؼَرای پصٍّػ داًؽگاُ ػلَم پسؼىی ٍ ادهات تْداؼتی درهاًی  29/1/85تا تَجِ تِ هفَتِ هَرخ  

 تثفرُ تِ تفَیة ٍ تأیید ًْایی رظید.  6هادُ ٍ  12گلعتاى ایي اظاظٌاهِ در 


