
 بسمه تعالی

 اساسنامه کمیته های تحقیقات دانشجویی

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور

  

 مقدمه

جاهش  ش،تحیش     منظور ارتقای سطح دانش،  اجاشاد ت تقوجشو رت پشه شش،تح،    ااجشو ای  هایپشو حشای         به

باینششد   میاشش  ش،تحیشش    اپ ششه  دانیششاوجا،   راحناششاج  ت تواناندسششایی دانیششاوجا، در جیششو  ششاراج  ت 

 م  تیکپل اساسنامه اجن مفاد طبق دانیاوج  تحقپقات   یوری  اپ ه  نظر یجر دانیگاه دانیاوج   تحقپقات

 .شود

 بخش اول: کلیات و اهداف

 :.تهرجف1ماده 

 اپ ه نامپده م   اوج  دانیگاه میوم شزشک  ت خدمات بیداش   درمان   ه ای اجن شستحقپقات دانی  اپ ه

قوانپن ت رسایو حای دانیگاه ت تیارت  شود  تحو  ااجو ت نظارت مهاتنو ش،تحی  دانیگاه ت بر اساس

 . ند بیداشو  درما، ت آمویش شزشک   هایپو م 

 :. احداف2ماده 

  رشد ت ام الی میا  ت ش،تحی  دانیاوجا، ت تربپو ش،تحیگرا، ت مدجرا، اجااد بس ر مناسب برای شکو اج  .1

 آجنده  یور

  نیادجنه ساخ ن  هایپو حای ش،تحی  در بپن دانیاوجا، .2

 مای  ت نظری آمویش مخ یف حای شپوه طرجق ای ش،تح، یمپنه  تواناند سایی دانیاوجا، در  .3

 انیاوجا، دانیگاهترتجج ت ارتقای میارت ت  رحنگ ش،تح، در د .4

  اجااد یمپنه مناسب به منظور  ااجو حای مادی ت مهنوی دانیگاه ای  هایپو حای میا  دانیاوجا،.5

 دانیاوجا،  بیبود رابطه میا  ش،تحی  اساتپد ت .6

  



 بخش دوم : ارکان و تشکیالت

 :فصل یک

 : . ار ا،3ماده 

  .تحی  ت مااع ماوم  م  باشدار ا،  اپ ه شامل سرشرسو  دبپر  شورای مر زی  شورای ش،

دانیکده حای میوم   اپ ه تحقپقات دانیاوج  دانیگاه م  تواند  سب نپای ت شراجط جیو حر جک ای :تبصره

 . شزشک  خود جک  اپ ه تحقپقات  داجر نااجد

   

 فصل دوم

 سرشرسو

 :. تهرجف 4ماده 

با ش،تح، دانیاوج   ن  ت  کری داش ه ای امضای حپات میا  دانیگاه بوده  ه با دانیاوجا، تناسب س جک 

 .آشنا بوده ت تقو  ا   به اجن امر اخ صاص دحد

 :. ان خاب5ماده 

سرشرسو با  کم مهات، ش،تحی  دانیگاه ای مپا، دت نفر  ه توسط شورای مر زی شپینیاد  ردجده اسو برای 

  .مدت دت سال منصوب م  شود

 .ادد شورای مر زی بالمانع اسوتبصره: ان خاب مادد سرشرسو بنابر شپینیاد م

 :. تظاجف6ماده 

 صدتر کم ان صاب دبپر بنا به شپینیاد شورای مر زی .1

 نظارت بر  سن اجرای امور ت حداجو میا  ت مای   اپ ه ت تا د حای تابهه .2

 اجااد ارتباط با اساتپد ت مسئویپن دانیگاه در جیو احداف  اپ ه .3

 شورای ش،تحی  دانیگاه ت  اپ هنظارت بر  سن اجرای مصوبات  .4

 شپگپری امور مربوط به ارتباط  اپ ه با نیادحای داخل ت خارج دانیگاه .5

  زارش مایکرد  اپ ه به مهات، ش،تحی  دانیگاه.6

  تهامل ت حاکاری با  اپ ه حای مضو شبکه حاکار .7

  ان صاب ت صدتر  کم مسئول  اپ ه تحقپقات دانیاوج  دانیکده .8

 در شورای ش،تحی  دانیگاه مضوجو .9

 

 



 فصل سوم

 دبپر

 :تهرجف -7ماده 

ت توسط شورای مر زی  با  کم سرشرسو ای مپا، دت نفر ای امضای  اپ ه   ه دارای سوابق ش،تحی  بوده دبپر

 .سرشرسو اناام تظپفه م  نااجد شپینیاد م   ردد  برای مدت جک سال منصوب شده ت یجر نظر

 .بالمانع اسو تبصره : ان خاب مادد دبپر

 

 :تظاجف دبپر -8ماده 

 اناام امور اداری ت اجراج  داخی   اپ ه .1

 اجرای مصوبات شورای مر زی .2

 ان صاب مسئویپن تا د حای  اپ ه .3

تبصره : تهداد ت نوع تا د حای  اپ ه حا با توجه به شراجط حر دانیگاه ای سوی شورای مر زی تهپپن خواحد  

 .شد

   د حای  اپ ه ت نظارت بر  هایپو حای تا د حای  وقحااحنگ  بپن تا .4

 ارائه برنامه جکسایه  اپ ه بر اساس سپاسو حای شورای مر زی .5

 ماحه  هایپو حای  اپ ه به سرشرسو ت شورای مر زی 6ارائه  زارش مایکرد  .6

  :فصل چهارم

 شورای مر زی

 :تهرجف -9ماده 

سپاس گذاری ت تصاپم  پری  اپ ه در چیارچوب سپاسو  شوراج  من خب ای امضای  اپ ه اسو  ه مرجع

 .حای تیارت م بوع ت دانیگاه م  باشد

 : ان خاب شورای مر زی -11ماده 

باجسو مضو  م   شورای مر زی دانیگاه توسط مااع ماوم  به مدت جک سال ان خاب م  شوند  ه امضای

 .اخالق  باشند ش  ت هال  اپ ه تحقپقات دانیاوج  بوده ت دارای  سن سابقه آموی

دانیکده حا ت دانیاوجا، حر دانیگاه با نظر سرشرسو به  تهداد امضای شورای مر زی با توجه به تهداد -1تبصره 

دبپرا،  .نفر باشد 15 داقل جک نفر ای حر دانیکده مضو آ، ت  دا ثر تهداد امضای شورا  نحوی تهپپن شود  ه

 .شند اپ ه حر دانیکده مضو شورای مر زی م  با

رجاسو جیسات شورای مر زی به میده سرشرسو اسو ت  ضور سرشرسو در جیسات شورای مر زی  -2تبصره

 .ضرتری اسو



جیسات شورای مر زی با  ضور نصف به مالته جک امضا رساپو م  جابد ت رای  پری موارد ت  -3تبصره 

 .شپینیادات مخفپانه اسو

 :تظاجف شورای مر زی -11ماده 

 در باره مسائل مربوط به  اپ ه ت نپز موارد شپ، بپن  نیده در اساسنامهتصاپم  پری  .1

 سپاس گذاری سایپانه  اپ ه در چیارچوب سپاسو حای تیارت م بوع ت دانیگاه .2

  شپینیاد ان خاب ت تغپپر دبپر به سرشرسو  اپ ه .3

   شپینیاد ان خاب ت تغپپرسرشرسو به مهاتنو ش،تحی  .4

 حای یجرمااومه  اپ ه بر اساس شراجط دانیگاه تهپپن ت نوع تا د .5

 بر زاری جیسات سایپانه مااع ماوم  ت در صورت ضرترت به شپینیاد شورای مر زی در حر موقع .6

  :فصل پنجم

 شورای ش،تحی 

 :تهرجف -12ماده 

جض اخ پارات تفو ش،تحی   اپ ه  شوراج  اسو تحو نظارت شورای ش،تحی  دانیگاه  ه در محدتده شورای

تصوجب ت شاج، طرح حای تحقپقات دانیاوج  را  شده ای طرف شورای ش،تحی  دانیگاه  امور مربوط به بررس  

 .به میده دارد

ش،تح، دانیگاه  بر  سب ضرترت ت نپای با حااحنگ  الیم م  باجسو ای خدمات  اپ ه اخالق در تبصره : شورا

 .برای بررس  اخالق  برخ  ای طرح حا  بیره مند شود

 : تر پب شورای ش،تحی -13ماده 

 به  امضای حپئو میا  سرشرسو  دبپر سه نفر ای دانیاوجا، به ان خاب شورای مر زی  چیار نفر ای شامل

مسئویپن  اپ ه حای تحقپقات دانیاوج  دانیکده  ای ترجپحا  ه  ش،تحی  مهات، ان خاب ت سرشرسو شپینیاد

 .حا باشد

 .ط مهات، ش،تحی  دانیگاه صادر م  شودتوس شورا امضای ا کام  - 1تبصره 

 .جیسات شورا با نصف به مالته جک امضا رساپو م  جابد -2تبصره

 .رجاسو شورا به میده سرشرسو  اپ ه دانیگاه ت دبپری آ، به میده دبپر  اپ ه اسو -3تبصره  

 

 

  



  :فصل ششم  

 مااع ماوم 

 :تهرجف -14ماده 

یگاه  ه  داقل سه ماه ای مضوجو آنیا در  اپ ه تحقپقات مااع ماوم  م یکل ای تاام دانیاوجا، دان

  .دانیاوج   ذش ه باشد

شورای مر زی مسئویپو   اپ ه ی سه نفره م یکل ای سرشرسو  نااجنده مهات، ش،تحی  ت نااجنده :1 تبصره

 .به میده دارند بر زاری مااع ماوم  را برای ان خابات شورای مر زی جدجد

 .وم  به صورت سایپانه ت به رجاسو سرشرسو تیکپل م   ردد: جیسات مااع ما2تبصره

 : تظاجف مااع ماوم  -15ماده 

 ان خاب شورای مر زی  .1

 .اس ااع  زارش مایکرد جک سال  ذش ه  ه توسط دبپر ارائه م   ردد .2

 : فصل هفتم

  اپ ه تحقپقات دانیاوج  دانیکده

تحقپقات دانیاوج   ا، جک  ای تا دحای تابهه  اپ ه اپ ه تحقپقات دانیاوج  دانیکده به منو :16 ماده

  .دارای جک مسئول  دبپر ت حس ه مر زی م  باشد دانیگاه بوده ت تحو نظارت ت  ااجو آ،  هایپو م  نااجد ت

 .: دانیکده جک مااومه آمویش  یجر نظر دانیگاه م  باشد1تبصره

:  اپ ه تحقپقات دانیاوج  دانیکده بر  سب رش ه حای تحصپی  ت شراجط م  تواند دارای اناان 2تبصره 

 .حای ش،تحی  باشد

 ای  دانیاوج  دانیگاه مسئول  اپ ه تحقپقات دانیاوج  دانیکده با  کم سرشرسو  اپ ه تحقپقات :17 ماده

مر زی شپینیاد شده   ان صاب مپگردد. تظاجف  حس ه توسط  ه دانیکده میا  حپئو امضای ای نفر دت مپا،

 .بوده  ه محدتده  هایپو آ، دانیکده مربوطه خواحد بود 6ماده  مسئول  میابه بندحای جک تا ش،

 ای  دانیکده دبپر  اپ ه تحقپقات دانیاوج  دانیکده با  کم مسئول  اپ ه تحقپقات دانیاوج  :18ماده 

شپینیاد شده   ان خاب مپگردد. تظاجف دبپر    ه توسط حس ه مر زی دانیکده  اپ ه امضای ای نفر دت مپا،

 ماده 6 بند ت بوده مربوطه دانیکده به محدتد  بوده  ه  پطه  هایپو آ، 8میابه بندحای جک تا شنج ماده 

 .خواحد بود ماحه  هایپو حای  اپ ه به مسئول ت حس ه مر زی 6به صورت ارائه  زارش مایکرد  مذ ور

تظاجف حس ه مر زی   میابه بندحای جک تا  س ه مر زی توسط مااع ماوم  ان خاب م  شوند ت: ح19ماده 

 . محدتد به دانیکده مربوطه خواحد بود  بوده  ه  پطه  هایپو آ،11شنج ماده 



 بخ، سوم : شی پبا،

انیگاه به :  ااجو ت شی پبان   اپ ه ت جیب  ااجو حای ساجر نیادحا ت سایما، حای داخل ت خارج د21ماده 

 .میده مهاتنو ش،تحی  دانیگاه اسو

تصوجب شورای   مورد 17/4/89 تارجخ در تبصره 15 ت ماده 21 ت  صل  7بخ، ت  3اساسنامه در  اجن

   .سپاس گذاری تحقپقات دانیاوج   یور قرار  ر و

 


