
 خدابنام 

 ، بهبود سطح علمی مراکز آموزش دندانپزشکی ودندانپزشکی  دانش در علوم مختلف به منظور ارتقاء سطح

تقویت انگیزه پژوهش ، مرکز تحقیقات دندانپزشکی استان گلستان در خواست مجوز تاسیس  را دارد. در این 

 راستا اساسنامه حاضر براساس اهداف این مرکز تنظیم شده است .

 

                                                                                                                                                         1ماده 

 "اهداف " 

 دهان ودندان  بیماریهای  دندانپزشکی و  ر زمینه تحقیقاتاستفاده از دانش روز د  - 1

به  بیماریهای دهان و دندان علوم مختلف دندانپزشکی و انجام پژوهشهای بنیادی ، و بالینی در زمینه  - 2

 بهداشتی و درمانی منطقه و کشور  منظور پاسخگویی به نیازهای

بیماریهای دهان و دندان در دندانپزشکی و جمع آوری ، تنظیم و طبقه بندی اسناد و مدارک مربوط به  - 3

 مقررات چاپ و نشر مقاالت علمی  در صورت نیاز ، انتشار آنها بر طبق ضوابط ومنطقه و  

 نیروی انسانی در زمینه پژوهشی  تربیت - 4

 ترغیب  ، تشویق و بکارگیری دانش و تجربه اندشمندان و دانش پژوهان  - 5

 های تحقیقاتی  کشور د رخصوص طرحکوشش جهت همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی ، آموزشی و اجرایی - 6

کوشش جهت همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها  و سازمانهای بین المللی با رعایت  - 7

 ات دولت جمهوری اسالمی ایران قوانین و مقرر

 

            2                                                                                                                                            2ماده 

 "ارکان مرکز  "

 عالی مرکز تحقیقات دندانپزشکی  شورای -1

 حقیقات دندانپزشکی استان گلستان رئیس مرکز ت - 2

  



 

                                                                                                                                                   3ماده 

 "عالی مرکز تحقیقات دندانپزشکی استان گلستان  اعضای شورای "

 ه عنوان ریاست شورای عالی مرکز درمانی استان گلستان برئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -1

 ت بهداشتی درمانی استان گلستان معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدما - 2

 ات بهداشتی درمانی استان گلستان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  و خدم- 3

 مرکز  به عنوان دبیر شورای عالیشکی رئیس مرکز تحقیقات دندانپز - 4

 ات بهداشتی درمانی استان گلستان سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی  و خدم - 5

سال تعیین می شوند  4با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید و حکم رئیس دانشگاه به مدت  5: اعضای بند  1 تبصره

 و باید دارای شرایط زیر باشند : 

 ری ودن حداقل رتبه علمی استادیادارا ب -

 ی مرتبط با زمینه فعاایتی مرکز طرح تحقیقات 2مجری حداقل  -

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

 

                                                                                                                                           4ماده 

  "استان گلستان دندانپزشکی عالی مرکز تحقیقات  وظایف شورای"

  تصویب و نظارت بر خط مشی پژوهشی مرکز -1

آموزشی پژوهشی داخلی و  تصویب و نظارت بر طرح های مشترک با سایر دانشگاه ها ، موسسات - 2

 ی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه خارجی و نیز سازمانهای بین الملل

 گزارش ساالنه فعالیت های مرکز  بررسی و تصویب - 3

 ت تخصیصی با رعایت ضوابط قانونی بررسی و تصویب بودجه ساالنه مرکز در محدوده اعتبارا - 4

 ی و دستورالعمل های اجرایی مرکز تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعال- 5

 پیشنهاد سازمان و تشکیالت مرکز  - 6



مصوبات شورایعالی مرکز بر اساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت ،  : 2تبصره 

 .  درمان و آموزش پزشکی خواهد بود

 

                                                                                                                                             5ماده 

  "انتخاب رئیس مرکز تحقیقات دندانپزشکی  "

سال یکبار تعیین و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار عالی مرکز و  رئیس مرکز به پیشنهاد شورای 

 به این پست منصوب می گردد . 

 : انتخاب مجدد رئیس مرکز به عنوان ریاست مرکز برای دوره های متوالی بالمانع می باشد .  3تبصره 

انتخاب رئیس مرکز در اولین دوره تشکیل مرکز به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه و ابالغ  : 4تبصره 

رئیس دانشگاه می باشد ولی در دوره های بعد انتخاب ایشان در پایان هر چهار سال به پیشنهاد شورایعالی 

 مرکز و حکم رئیس دانشگاه خواهد بود . 

 

                                                                                                                                            6ماده 

 "وظایف رئیس مرکز  "

رئیس مرکز باالترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای 

 اداری مرکز خواهد بود .  –وظایف و امور محوله اقدام می نماید . وی رئیس شورای پژوهش و مالی 

 

 

                                                                                                                                                  7ماده 

 "اعضای شورای پژوهشی مرکز   "

  رکز به عنوان رئیس شورای پژوهشی رئیس م  –الف 

 رکز به عنوان دبیر شورای پژوهشی معاون پژوهشی م –ب 

 نی که با آن مرکز همکاری دارند پنج نفر از اعضای هیات علمی مرکز و یا محققی – ج



سال انتخاب شده و مسئول هماهنگی  4معاون پژوهشی مرکز توسط رئیس مرکز به مدت   : 5تبصره 

    ونظارت بر امور تحقیقاتی و بخشهای پژوهشی خواهد بود .

 مرکز باید حائز شرایط زیر باشد : معاون پژوهشی : 6تبصره 

 حداقل مدرک دکترای حرفه ای  -

 طرح تحقیقاتی  2دراجرای حداقل  مشارکت -

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

انتخاب می شوند که رشته های مختلف تحقیقاتی اعضای شورای پژوهشی مرکز به گونه ای  : 7تبصره 

 مرکز را پوشش دهند . 

سال ،  2در شورای پژوهشی مرکز دارا بودن سابقه فعالیت پژوهشی به مدت شرط عضویت  : 8تبصره 

 مشارکت در اجرای حداقل یک طرح تحقیقاتی و انتشار حداقل یک مقاله در مجالت معتبر می باشد . 

الزامی نبوده و برحسب ضرورت  صص آمار یا اپیدمیولوژی در شورای پژوهشی مرکزعضویت متخ : 9تبصره 

 شرکت در جلسات دعوت بعمل می آید .  و با صالحدید معاون پژوهشی مرکز از ایشان برای

به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب اکثریت اعضاء شورایعالی مرکز  حکم اعضای شورای پژوهشی : 11تبصره 

 اهد بود . سال خو 4به مدت 

 

                                                                                                                                              8ماده 

  "وظایف شورای پژوهشی  "

اعضای شورای پژوهشی مرکز مسئولیت برنامه ریزی وتعیین سیاستهای پژوهشی مرکز را داشته و بررسی 

از تصویب طرح پروپوزال ها و تصویب نهایی آنها از دیگر وظایف این شورا می باشد . همچنین این شورا پس 

 رح ها را به عهده دارد . پیشنهادی ، با انتخاب ناظر برای هر طرح مسئولیت پیگیری چگونگی اجرای طهای 

 

 

 



                                                                                                                                                 9ماده 

 " اعضای مرکز   "

ص استان گلستان ، اعضاء مرکز و تخصیبا توجه به نمودار تشکیالت سازمانی مرکز تحقیقات دندانپزشکی 

 آنها به قرار زیر خواهند بود :

 : اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز  اعضاء پیوسته – الف

 دکترای تخصصی در دندانپزشکی. رئیس مرکز : حداقل مدرک تحصیلی  1

 دندانپزشکیدکترای تخصصی در . معاون پژوهشی مرکز : حداقل مدرک تحصیلی  2

 دکترای تخصصی در دندانپزشکیحداقل مدرک تحصیلی . مدیر بخش آموزش :  3

 دکترای حرفه ایحداقل مدرک تحصیلی : . مدیر بخش اسناد و مدارک تحقیقاتی  4

 دکترای تخصصی در دندانپزشکیحداقل مدرک تحصیلی  گروه تحقیقات بالینی : . کارشناس مسئول 5

 دکترای تخصصی حداقل مدرک تحصیلی ی : تحقیقات بنیادارشناس مسئول گروه . ک 6

 دکترای تخصصیحداقل مدرک تحصیلی گروه تحقیقات اپیدمیولوژیک: . کارشناس مسئول  7

و یا سایر دانشگاه ها و  اعضای هیات علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشکی اعضاء وابسته : –ب 

 عالی که به دلیل اجرای طرحهای تحقیقاتی با مرکز مرتبط می شوند . موسسات آموزش 

وزارت بهداشت ، درمان و تا زمان تصویب قطعی مرکز از طرف معاونت تحقیقات و فناوری  : 11تبصره 

آموزش پزشکی ، هزینه پرسنلی اعضای پیوسته این مرکز ) به غیر از اعضای هیات علمی ( ، از طریق 

قراردادهای استخدامی و غیراستخدامی این اعضاء با دانشگاه علوم پزشکی گلستان و نیز درآمدهای حاصله از 

 طرحهای تحقیقاتی تامین می شود . 

ری اعضاء هیات علمی در این مرکز به صورت افتخاری بوده و درآمد ایشان از این مرکز همکا : 12تبصره 

 صرفا در قالب درآمدهای حاصله از طرحهای تحقیقاتی خواهد بود .

اداری ، بخش اسناد و مدارک تحقیقاتی و  –بخش آموزش ، بخش مالی  : بخشهای مرکز شامل : 13تبصره 

 تحقیقات خود به سه گروه تحقیقاتی زیر تقسیم می شود . بخش تحقیقات خواهد بود که بخش 

...................................................................... 



سال به  4انتخاب مدیر بخش آموزش به عهده رئیس مرکز بوده و با ابالغ خود ایشان به مدت  : 14تبصره 

 این سمت منصوب می گردد . 

 سال به این سمت منصوب می شود .  4اداری با ابالغ رئیس مرکز و به مدت  –مدیر مالی  : 15تبصره 

: بخش اسناد و مدارک تحقیقاتی ، مسئولیت جمع آوری و طبقه بندی اطالعات تحقیقاتی ،  16تبصره 

 طراحی فرمهای تحقیقاتی و ... را به عهده خواهد داشت . 

حقیقاتی و نیز کارشناسان مسئول گروه های تحقیقاتی مرکز با : مدیر بخش اسناد و مدارک ت 17تبصره 

 سال به این سمت منصوب می گردند .  4معاون پژوهشی مرکز و ابالغ رئیس مرکز به مدت پیشنهاد 

انتخاب اعضاء پیوسته مرکز براساس شایستگی ، درایت و تجربه کافی ایشان در زمینه علوم  : 18تبصره 

 این اساسنامه می باشد .  11تحقیقاتی و پژوهشی و دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی ذکر شده در ماده 

 

                                                                                                                                                               11ماده 

 "فعالیت های مرکز"

با توجه به اهداف کلی این مرکز ، فعالیتهای مرکز تحقیقات دندانپزشکی استان گلستان به دو بخش عمده 

 ای پژوهشی و فعالیت های آموزشی فعالیته تقسیم می شوند :

  : فعالیتهای پژوهشی 

شامل دهان و دندان  مرتبط با بیماریهایت در زمینه دسته بندی و انتشار اطالعا ،ع آوریجم –الف 

 و سایر بیماری های دهان و دندان  وسیدگی ، بیماری های لثه ای، اختالالت فک و صورتپ

 اتیولوژی و پاتوژنز بیماری های دهان و دندانبررسی  -ب

 روش های پیشگیری از بیماری های دهان و دندان زمینهتحقیق در  –ج 

  یماریهای مربوط به دهان و دندان تشخیص زودرس و درمان بتحقیق درزمینه  -د

 ارائه خدمات درمانی در زمینه بیماریهای دهان و دندان  – ه

 تحقیق در زمینه ابزار، مواد و روش های مورد استفاده در دندانپزشکی  -و

 



 

نظر به گستردگی بیماریهای دهان و دندان و نیز محدویت در اختصاص کادر متخصص به هر  : 19تبصره 

 یک از بیماریهای دهان و دندان ، فعالیتهای پژوهشی این مرکز در سه گروه تحقیقاتی زیر انجام خواهد شد . 

 اپیدمیولوژیکگروه تجقیقات  -1

 گروه تحقیقات بنیادی-2

 بالینیگروه تحقیقات - 3

 

 فعالیتهای آموزشی :

 ری در آموزش مداوم جامعه دندانپزشکی همکا –الف 

 و آموزش دانشجویان گروه دندانپزشکی  همکاری در تربیت –ب 

  مکاری در آموزش بیماران و جامعه ه –ج 

استان ندانپزشکی بستر سازی مناسب جهت برگزاری دوره های فرصت مطالعاتی در مرکز تحقیقات د –د 

 گلستان 

 

                                                                                                                                         11ماده 

  "منابع مالی مرکز  "

 خدمات درمانی طبق ضوابط قانونی . درآمد حاصله از خدمات مرکز در قالب طرحهای تحقیقاتی و  1

 کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی .  2

  . اعتبارات دولتی در صورت تخصیص  3

 رح های مصوب . اعتبارات غیر دولتی و بین المللی در قالب ط 4

  



: تا زمان تصویب قطعی مرکز ، اختصاص بودجه ساالنه مرکز از طریق اعتبارت دانشگاه علوم  21تبصره 

پزشکی و خدمات درمانی گلستان و با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

 نی می باشد . پزشکی ، بدون در نظر گرفتن میزان درآمد مرکز از طریق منابع خارجی و ارائه خدمات درما

: تصویب بودجه طرحهای پیشنهادی تا سقف تفویض شده در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات  21تبصره 

صورت گرفته و طرحهای باالی سقف مذکور تا زمان تصویب رسمی )قانونی( این مرکز از طرف معاونت 

ن بودجه به شورای تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، جهت بررسی و تامی

 پژوهشی دانشگاه ارجاع می گردند .

ماده  11با توجه به مصوبه شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی گلستان این اساسنامه در 

 تبصره به تصویب رسید 21و 


