
دستورالعمل اجرايي حنوه اخذ جموز تاسيس 
مراكز توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت 

 مقدمه: 

با توجه به لزوم اجياد نظام حتقيقات سالمت در 

پاسخگويي به نياز جامعه و مديران خبش سالمت 

دستورالعمل اجرايي تاسيس مراكز حتقيقات توسعه 

 اجتماعي و ارتقاء سالمت بشرح زير اعالم مي گردد: 

:موافقت با اجياد مركز فوق دو مرحله اي خواهد 1ماده 

بود (موافقت اصويل و موافقت قطعي) و حتقق هر يك از 

مراحل فوق منوط به تاييد معاونت حتقيقات و فناوري 

و تصويب شوراي گسرتش دانشگاه هاي علوم پزشكي 

 مي باشد. 

 : شرايط درخواست موافقت اصويل 2ماده 

الف- پيشنهاد تاسيس مركز توسط باالترين مقام 

 دانشگاه/ دانشكده/ موسسه ذي ربط اعالم خواهد شد.

ب- ارائه شناسنامه شامل هدف، شرح وظيفه و فعاليت 

مركز مبتين بر نيازهاي اساسي مديران خبش سالمت و 

جامعه حتت پوشش در راستاي برنامه هاي توسعه ملي و 

 اولويت هاي پژوهشي كشور مي باشد. 

 داشنت فضا (عرصه در جامعه)، امكانات و جتهيزات  ج-

 الزم جهت اجنام حتقيقات مورد نظر.

 نفر از آنان از 3 عضو كه 6د- دارابودن حداقل  

اعضاء هيات علمي متام وقت كه ختصص آا با رشته 

 نفر از منايندگان 2فعاليت مركز تناسب داشته و 

 (يك زن و يك مرد) و يك نفر از ساير [1]مردم 

سازمان هاي دوليت واجد شرايط با انتخاب شوراي عايل 

 مركز كه فعاليت آا با سالمت در ارتباط باشد. 

  

http://vcr.tums.ac.ir/Farsi/research_coordinate_office/guidance4.html#_ftn1�
http://vcr.tums.ac.ir/Farsi/research_coordinate_office/guidance4.html#_ftn1�


 شرايط اعضاء به شرح زير مي باشد: 

 - شرايط اعضاء هيات علمي 1

 سال گذشته 5اعضاء هيات علمي مركز الزم است در 

اقدامات زير را در رابطه با فعاليت هاي مركز اجنام 

 داده باشند. 

 طرح حتقيقاتي مورد تاييد، مرتبط با 1حداقل در 

زمينه فعاليت هاي مركز مورد درخواست مهكاري داشته و 

 حداقل در يك طرح حتقيقاتي جمري باشد. 

 مقاله حتقيقاتي در جمالت معترب علمي- پژوهشي 3حداقل 

در زمينه مرتبط با فعاليت هاي مركز منتشر منوده و 

حداقل در يكي از آا نويسنده اول بوده و يكي از 

آا در جمالت معترب خارجي چاپ شده باشد، الزم به ذكر 

 مقاله خمتلف 8است كه اعضاي هيات علمي بايد حداقل 

 ارائه بدهند. 

 عهده داشته   پايان نامه را به3- حداقل راهنمايي 

 خالصه مقاله در جمموعه مقاالت كنگره ها 3و يا حداقل 

و مسينارهاي معترب كشوري و بني املللي به چاپ رسيده و 

 يا تركييب از اين دو فعاليت را ارائه منايد. 

: عضو هيات علمي به فردي اطالق مي گردد كه 1تبصره 

مطابق مقررات استخدامي ويژه اعضاي هيات علمي 

دانشگاه ها و موسسات آموزش عايل با مركز پيشنهادي 

 مهكاري مي منايد. 

: عضو هيات علمي متام وقت به فردي اطالق 2تبصره 

مي گردد كه با توافق و ابالغ باالترين مقام دانشگاه 

و يا موسسه مربوطه بصورت متام وقت در مركز حضور 

 داشته و وظايف حموله را اجنام دهد. 

: اعضاي هيات علمي متام وقت مركز مني توانند 3تبصره 



در هيچ مركز حتقيقاتي ديگر به صورت متام وقت يا 

 نيمه وقت مهكاري داشته باشد. 

 - شرايط منايندگان مردم و سازمان هاي دوليت: 2

منايندگان مردمي و سازمان هاي دوليت مركز الزم است 

اقدامات زير را در رابطه با فعاليت هاي مركز اجنام 

 داده باشند: 

 حداقل داراي مدرك كارشناسي باشند. 

حداقل در يك طرح حتقيقاتي كه در عرصه اجنام شده است 

و مورد تاييد معاونت حتقيقات و فنآوري باشد مهكاري 

 داشته باشند. 

تبصره: طرح هاي مربوط به منايندگان مردم و ساير 

 سازمان ها سه طرح متفاوت باشد. 

 عضو شوراي عايل مركز (كميته راهربدي) باشند.

 : مركز حتقيقات پيشنهادي بايد داراي پايگاه 3ماده

مجعييت برابر ضوابط ذيل و دبريخانه مركز در پايگاه 

 مستقر باشد. 

از نظر جغرافيايي منطقه انتخاب شده بايد در مركز 

 استان بوده و داراي حمدوده مشخص جغرافيايي باشد. 

  خانوار باشد. 7000مجعيت منطقه حداقل داراي 

از نظر سطح اقتصادي و اجتماعي متوسط متمايل به 

پايني بوده و مردم از مشاركت بااليي برخوردار 

 باشند. 

 مجعيت منطقه ثابت باشد. 

منطقه داراي پايگاه هبداشيت درماني و كاركنان و 



 رابطني هبداشيت عالقه مند و دلسوز باشد. 

 : شرايط اخذ موافقت قطعي 4ماده 

 سال بعداز موافقت 2الف- اعطاي موافقت قطعي حداقل 

اصويل با احراز شرايط زير پس از تاييد معاونت 

حتقيقات و فنآوري و تصويب شوراي گسرتش دانشگاه هاي 

 علوم پزشكي خواهد بود. 

 دستورالعمل را 2 و 1ب- كليه شرايط مندرج در ماده 

 كماكان دارا باشد. 

ج- امتياز ارزشيابي ساليانه مركز از روند صعودي 

 برخوردار باشد. 

د- تصويب اولويت هاي حتقيقاتي منطقه در شوراي عايل 

 مركز 

 پروژه حتقيقاتي مداخله اي با مهكاري كليه 3هـ- 

ذي نفعان و بر مبناي اولويت در دست اجرا داشته 

 باشد. 

و- حداقل يك تغيري كه منجر به ارتقاء سالمت مردم 

منطقه شده باشد و به تاييد معاونت حتقيقات و 

 فنآوري رسيده باشد، ارائه گردد. 

 سال نسبت به اخذ 6تبصره: جنانچه مركز ظرف مدت 

موافقت قطعي اقدام ننمايد موافقت اصويل آن نيز لغو 

 خواهد شد. 

 : مراحل اخذ جموز 5ماده 

اخذ جموز مي بايست با نظر موافق توسط باالترين مقام 

مسئول دانشگاه / دانشكده/ موسسه ذيربط و ارائه 

مدارك ذيل به حوزه معاونت حتقيقات و فناوري وزارت 



 هبداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال گردد.

  جهت اخذ موافقت اصويل 2الف- مدارك مندرج در ماده 

 ب- اساسنامه مركز 

 ج- پرسشنامه تكميل شده مربوط به شناسنامه مركز 

  ساله اسرتاتژيك مركز 5د- برنامه 

هـ- تصوير آخرين احكام كارگزيين جهت اعضاء هيات 

علمي مركز و تصوير موافقت باالترين مقام سازمان 

 جهت مناينده ساير سازمان هاي دوليت 

تبصره: حداكثر به فاصله يك ماه پس از تكميل 

مدارك، گروه كارشناسي متشكل از افراد زير از مركز 

بازديد و نظر ايي خود را بصورت مكتوب گزارش 

 مي منايند. 

الف- يك نفر كارشناس به انتخاب معاونت حتقيقات و 

 فنآوري 

 ب- يك نفر كارشناس به انتخاب معاون سالمت 

پ- يك نفر كارشناس به انتخاب دبري شوراي نظارت 

 ارزشيابي و گسرتش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور 

ج- يك نفر كارشناس به انتخاب معاون آموزشي و امور 

 دانشگاهي 

: نطر ايي گروه كارشناسي مهراه با كليه 2تبصره 

 حتقيقات و  مدارك الزم پس از بررسي و تاييد معاون

فنآوري جهت تصميم گريي به دبريخانه شوراي نظارت، 

ارزشيابي و گسرتش دانشگاه هاي علوم پزشكي ارسال 

 خواهد شد. 



 

رئيس مركز به پيشنهاد شوراي عايل مركز (كميته 

راهربدي)، و حكم رئيس دانشگاه/ دانشكده/ موسسه هر 

چهار سال يكبار منصوب و انتخاب جمدد او بالمانع 

 رئيس شوراي پژوهشي و مسئول نظارت بر  است. وي

 كليه فعاليت هاي علمي و پژوهشي مركز مي باشد. 

معاون پژوهشي مركز به پيشنهاد رئيس مركز و تصويب 

شوراي عايل مركز و حكم معاونت پژوهشي دانشگاه / 

دانشكده/ موسسه منصوب و مسئول مهاهنگي و نظارت بر 

 امور حتقيقات گروه هاي پژوهشي مي باشد. 

رئيس گروه هاي پژوهشي با پيشنهاد معاون پژوهشي ، 

تاييد رئيس مركز و تصويب شوراي عايل مركزو ابالغ 

معاونت پژوهشي دانشگاه/ دانشكده/ موسسه منصوب 

 مي گردد. 

  اعضاء شوراي عايل مركز و شوراي پژوهشي :7ماده 

اعضاء شوراي عايل مركز كه مهان كميته راهربدي است به 

 شرح زير مي باشد: 

 رياست دانشگاه 

 معاونني هبداشيت، درماني ، پژوهشي و پشتيباني  

گروه هاي علمي (تغذيه ، هبداشت حميط، اپيوميولوژي ،  

داخلي، جراحي، كودكان، عفوني، زنان و روانپزشكي) 

 از هر گروه يك مناينده 

ساير خبش ها (آموزش و پرورش، تربيت بدني، صدا و 

 ) از هر خبش يك مناينده …سيما، شهرداري و 

منايندگان مردم (زنان، جوانان، ساملندان) از هر 



 گروه يك مناينده 

منايندگان خبش خصوصي( پزشكان ، اصناف) و سازمان هاي 

 غريدوليت 

 اعضاي شوراي پژوهشي مركز شامل: 

 نفر از اعضاء هيات علمي دانشگاه / دانشكده /يا 3

 موسسه مربوط. 

 نفر از مديران اجرايي دانشگاه/ دانشكده به 2 

 انتخاب رئيس دانشگاه 

 نفر از ساير سازمان ها ذي نفع با انتخاب شوراي 2

  دستورالعمل 2عايل مركز و شرايط مندرج در ماده 

 نفر از منايندگان مردم با انتخاب شوراي عايل مركز 3

  دستورالعمل 2و شرايط مندرج در ماده 

  ارزشيابي مراكز حتقيقاتي   :8ماده 

ارزشيابي مركز تطابق دستورالعمل معاونت حتقيقات و 

فنآوري وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشكي ساليانه 

 اجنام مي گريد. 

 3: مراكزي كه امتياز ارزشيابي آنان طي 1تبصره 

 سال متوايل از 2سال متوايل ارتقاء نداشته و يا طي 

روند نزويل برخوردار باشد جهت تصميم گريي ايي به 

 شوراي گسرتش دانشگاه ها ارجاع خواهد شد. 

: مراكزي كه از امتياز بااليي برخوردار 2تبصره 

 گردند به حنو مقتضي مورد تشويق قرار خواهند گرفت. 

 تبصره در جلسه مورخ 9 ماده و 8اين دستورالعمل در 

 شوراي گسرتش دانشگاه هاي علوم پزشكي به 21/5/83

تصويب رسيد.  



  

 

- منايندگان مردم از بني افراد منطقه حتت پوشش كه  1

 باشند، توسط 2 ماده 2داراي شرايط مندرج در بند 

 رئيس دانشگاه انتخاب خواهند شد. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


