
 

 

 

 

 

 معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه

 شرق استان گلستان HSRواحد اساسنامه 
 :اهداف 

تحمیماتی ٍاحذّای ارائِ دٌّذُ  -ایجاد هزجعی تِ هٌظَر ساسهاًذّی ٍ ّواٌّگی فعالیت ّای علوی (1

 خذهات سالهت

 HSRٍاحذّای هزتَعِ تِ هٌظَر تحمك اّذاف  تمَیت ٍ ایجاد تٌیِ تحمیماتی در پزسٌل عاللوٌذ  (2

تِ هٌظَر ایجاد ضزق استاى  HSR ٍاحذاهىاى تجوع ًیزٍّای عاللوٌذ پضٍّطگز ٍ ّواٌّگ ًوَدى آًاى در  (3

 تَاًایی تزتز در اجزای عزح ّای تحمیماتی 

 اجزای تحمیمات وارتزدی در سهیٌِ سالهت (4

 اس عزیك هطاروت هزاوش تْذاضتی درهاًی ًْادیٌِ وزدى پضٍّص در اهز خذهات (5

 تزلزاری ارتثاط سیستواتیه پضٍّطی در ًظام خذهات تْذاضتی درهاًی اٍلیِ (6

 

 :ساختار سازمانی
 .یه ًفز هحمك تِ اًتخاب هعاٍى تحمیمات ٍ فٌاٍری هی تاضذاستاى، ضزق  HSR ٍاحذرئیس  (1

 .داًتخاب هی ضَ َسُدر ّز ح ٍ فٌاٍرییس ٍ اتالغ هعاًٍت تحمیمات تا پیطٌْاد رئپضٍّطی ٍاحذ دتیز  (2

 اس افزاد هحمك ٍ عاللوٌذ تِ پضٍّص اس هذیزاى یا وارضٌاساى ّزضزق استاى، ٍاحذ   ضَرای پضٍّطیاعضای  (3

 یات هزتَعِ هعاًٍ تا ّواٌّگیپضٍّطی ٍ  یس ٍاحذرئپیطٌْاد تِ ًفز  7حذالل تِ تعذاد ضْزستاى /  هعاًٍت

 .ضًَذ  اًتخاب هیهحل فعالیت عضَ ضَرا  ضْزستاى هذیز

هی تاضذ  ، آساد ضْز، راهیاى ٍ گٌثذّای هزاٍُ تپِ، واللِ، گالیىص، هیٌَدضت ضزق ضْزستاى  HSRٍاحذ (4

 وِ هحل استمزار آى ضْزستاى گٌثذ است. 

 

هی تایست دارای هذرن تحصیلی فَق لیساًس ضزق استاى،  HSRضَرای پضٍّطی ٍاحذ اعضای  :1تبصره 

 تاالتز تاضٌذ.ٍ 

ٍ تَسظ هعاٍى  یٍ فٌاٍر ماتیتحم زیهذ ّواٌّگیتا احىام اعضای ضَرای پضٍّطی ٍاحذ  :2تبصره

 تحمیمات ٍ فٌاٍری داًطگاُ صادر هی ضَد.

 

 



 

 

 :شرح وظایف
 تعییي ًیاسّای پضٍّطی ٍ تزرسی راّىارّای اجزایی آى (1

 در اهَر پضٍّطی ّوىاریساسهاًذّی ًیزٍّای هستعذ ٍ عاللوٌذ جْت  (2

پیص تیٌی ٍ فزاّن ًوَدى توْیذات السم تِ هٌظَر تطىیل وارگاُ ّای هختلف آهَسضی تا ّوىاری حَسُ  (3

 هعاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍری داًطگاُ

 در سیستن  هَرد ًیاس در اهز پضٍّص تستزتالش در جْت پیگیزی ٍ تاهیي  (4

 یار در ساهاًِ پضٍّطصَرتجلسات تارگذاری ٍ هٌظن  تطىیل جلسات (5

 .اجزاٍ ًظارت تز ضزق تزرسی عزح ّای تحمیماتی رسیذُ تِ ّستِ پضٍّص حَسُ  (6

 . ارائِ هطاٍرُ در سهیٌِ هسائل اجزایی پضٍّص در حَسُ ّای هزتَعِ تِ پضٍّطگزاى داٍعلة (7

 .پیگیزی تاهیي تَدجِ جْت اجزای پضٍّص ّای وارتزدی اس هحل اعتثارات پضٍّطی داًطگاُ  (8

تِ هٌظَر تَسعِ ٍ فزاّن ًوَدى اهىاى ّواٌّگی ّای تیي تخطی تا سایز ساسهاى ّای هزتثظ تا حَسُ سالهت  (9

 .تعویك پضٍّص ّای وارتزدی در تخص سالهت جاهعِ

 تِ ضَرای تخصصی پضٍّص داًطگاُ  تا تَجِ تِ سمف سالیاًِ تصَیة ضذُ   HSRٍاحذهصَب عزح ّای  ارسال (10

 .داًطگاُارتثاط تا هزاوش تحمیمات  (11

 ٍ هزاوش هختلف داًطگاُ تِ ٍیضُ هعاًٍتْای تْذاضت ، درهاى، غذاّا  تا هعاًٍت  HSRتعاهل تیي ٍاحذّای  (12

 ٍ دارٍ ٍ تَسعِ هذیزیت ٍ هٌاتع.

حذاوثز  97در سال   HSRسمف تفَیض اختیار هالی ّزیه اس  پزٍصُ ّای تحمیماتی هصَب ٍاحذّای  : 1تبصره 

 .تاضذ هیلیَى ریال هی 30

 

 HSRواحد وظایف رئیس 

 .  HSRٍاحذ اجزایی ٍ علوی اهَر ولیِ سزپزستی ٍ ًظارت (1

 ّواٌّگی ٍ ارتثاط تا هعاًٍت ّای داًطگاُ ٍ ٍسارت هتثَعِ ٍ سایز ساسهاى ّاایجاد  (2

 پیگیزی تاهیي اعتثار ٍ اهىاًات هَرد ًیاس (3

 . HSRذّای ٍاحاتالغ دستَرالعول ّای هزتَط تِ  (4

 .تِ هٌظَر تصَیة ًْایی در ضَرای تخصصی پضٍّص داًطگاُ  HSRٍاحذهصَب پیگیزی عزح ّای  (5

 

 : HSR واحددبیر  وظایف
 .  HSRٍاحذتزًاهِ ریشی تطىیل جلسات ٍ پیگیزی هصَتات   (1

آهَسضی ٍ ولیِ اهَر علوی اجزایی تا ّواٌّگی سایز  -در جْت تطىیل دٍرُ ّای علویتزًاهِ ریشی  (2

 .  HSRٍاحذاعضای 

 .  HSRٍاحذضَرای پضٍّطی جوع تٌذی ٍ ارائِ گشارش عزح ّای در دست اجزا تِ  (3

تزرسی ًتایج پضٍّص ّا ٍ هذاخالت پیطٌْادی تا ّواٌّگی هطاٍریي ٍ گزٍُ ّای تخصصی پضٍّطی ٍ  (4

 .  HSRتِ ضَرای پضٍّطی ٍاحذارائِ آًْا در 


