اساسنامه مرکس تحقیقات آموزش پسشکی
ماده  -1ثِ هٌظَر گسترش پژٍّص ٍ ارائِ راُ حل در اهَر آهَزش پسضکی ٍ ثِ هَجت ایي اسبسٌبهِ هرکس تحمیمبت آهَزش
پسضکی کِ در ایي اسبسٌبهِ هرکس تحمیمبت ًبهیذُ هی ضَد ثرای تبهیي اّذاف زیر تبسیس ضذُ است.

ماده  -2اهداف
ّذف کلی  :ارتمبء کوی ٍ کیفی سغح پژٍّص در آهَزش داًطگبُ

اهداف اختصاصی :
· تؼییي اٍلَیت ّبی پژٍّص در آهَزش
· تمَیت تَاى ػلوی ٍ هْبرتْبی آهَزضی اػضبء ّیأت ػلوی ٍداًطجَیبى ثبرٍیکرد پژٍّطی
· تالش در جْت سَق پبیبى ًبهِ ّبی داًطجَیی ٍ تحػیالت تکویلی در زهیٌِ ّبی پژٍّص در آهَزش
· تجبدل اعالػبت ػلوی ثب داًطگبُ ّبی دیگر
 -1تَسؼِ ٍ ثکبرگیری داًص ثطری در زهیٌِ آهَزش پسضکی
-2ترثیت ًیرٍی اًسبًی هحمك در زهیٌِ آهَزش پسضکی
 -3ترغیت تطَیك ٍ ثکبرگیری هحممیي
 -4کَضص درجلت تَجِ ٍ ّوکبری هراکس تحمیمبتی ٍ اجرائی هرثَعِ در داًطگبُ ٍ داخل کطَر
ّ -5وکبری ٍ تجبدل ػلوی ثب هراکس تحمیمبتی ٍ آهَزضی داخل ٍ خبرج از کطَر ٍ سبزهبًْبی ثیيالوللی
6کوک ثِ ارتمبی داًص ٍفي آٍری جذیذ هبًٌذ آهَزش الکترًٍیکی ٍهجبزی در راستبی ثْجَد کیفیت آهَزش ػلَم پسضکی

ماده  -3ارکان مراکس عبارتند از:
الف – رئیس مرکز :رئیس هرکس ثبالتریي همبم اجرائی هرکساست ٍ در حذٍد ضَاثظ لبًًَی ٍ هػَثبت ضَرایؼبلی جْت اجرای
ٍظبیف ٍ اهَر هحَلِ الذام هی ًوبیذ.
ب  -شورای سیاستگزاری (هتطکل از اػضبء ّیئت هَسس ٍ هؼبٍى ٍ هذیر تحمیمبت ٍ فٌبٍری داًطگبُ)
ج  -شورای پژوهشی هرکستحمیمبت آهَزش پسضکی

ماده  - 4وظایف و اختیارات رئیس مرکس عبارتند از :
 -1ادارُ ٍ ّذایت اهَر هرکس ٍ ًظبرت ثر حسي اجرای کلیِ فؼبلیتّب در چبرچَة اسبسٌبهِ ،ضَاثظ ٍ همررات هرثَط
 -2غذٍر احکبم هؼبًٍبى ٍ هذیراى ٍ کبرضٌبسبى هرکس ثر اسبس تطکیالت هػَة
 -3اهضبی لرار دادّب ٍ اسٌبد هبلی ٍ اداری ٍ گَاّی ًبهِ ّب در چبرچَة ضَاثظ ٍ همررات هػَة
 -4تٌظین ٍ پیطٌْبد ثَدجِ سبالًِ ٍ تفػیلی ثِ داًطگبُ ٍ ٍزارت هتجَع ثرای تػَیت
 -5تٌظین ٍ پیطٌْبد ثرًبهِ سبالًِ ٍ پٌج سبلِ ثِ داًطگبُ ٍ ٍزارت هتجَع ثرای تػَیت
 -6ارائِ گسارش ػولکرد هرکس ثِ داًطگبُ ػلَم پسضکی

ماده  -5وظایف و اختیارات شورای سیاستگساری مرکس عبارتند از :
 -1ثررسی ٍ تػَیت گسارش سبالًِ فؼبلیتْبی هرکس
ً -2ظبرت ثر فؼبلیتّبی آهَزضی ٍ پژٍّطی هرکس
 -3کست اهتیبز تبسیس ٍ دیگر هجَزّبی الزم از ٍزارت ثْذاضت ،درهبى ٍ آهَزش پسضکی ٍ یب سبیر هراجغ ریػالح
 -4فراّن ًوَدى همذهبت ٍ اهکبًبت الزم ثرای ضرٍع ٍ اداهِ فؼبلیت هرکس
-5تػَیت خظ هطی پژٍّطی هرکس

ماده  -6وظایف و اختیارات شورای پژوهشی مرکس عبارتند از :
 -1آهَزش ٍ ترثیت ًیرٍّبی هتخػع ٍ ّذایت پبیبى ًبهِ ّبی رزیذًتی ٍ دکترای ػوَهی در راستبی اٍلَیتْبی تحمیمبتی
 -2ثررسی ًیبزّبی تجْیسات ،اًتطبراتی ٍ پژٍّطی
 -3تػَیت عرحّب ٍ ثرًبهِّبی پژٍّطی
ً-4ظبرت ثر اًتطبر ًطریِ ّبی پژٍّطی
ً -5ظبرت ثر کیفیت ٍ حسي اجرای عرحْبی پژٍّطی
 -6ارزیبثی ًتبیج فؼبلیتْبی پژٍّطی
 -7تؼییي خظ هطی هرکس ثرای ارتجبط ػلوی ٍ سبیر هراکس آهَزضی پژٍّطی ،در هحذٍدُ ضَاثظ ٍ همررات کطَر
 -8ثررسی ٍ تػَیت سفرّبی ػلوی کَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت

 -9ایجبد ارتجبط ػلوی ٍ تحمیمبتی ثب هراجغ ػلوی پژٍّطی داخل ٍ خبرج از استبى ٍ در غَرت اهکبى خبرج از کطَر

ماده  -7اعضاء مرکس :مرکس دارای دو نوع عضو بشرح زیر است :
الف  -اػضبء پیَستِ  :کِ اػضبء ّیبت ػلوی ٍ کبرضٌبس توبم ٍلت هرکس ّستٌذ
ة  -اػضبء ٍاثستِ  :کِ اػضبء ّیبت ػلوی سبیر گرٍّْبی داًطگبُ ػلَم پسضکی ٍ یب سبیر داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَزش ػبلی
ّستٌذ

ماده  -8منابع مالی مرکس :
الف  -درآهذّبی حبغلِ از خذهبت هرکس عجك ضَاثظ لبًًَی
ة  -کوک ٍ ّذایبی اضخبظ حمیمی ٍ حمَلی
ج  -اػتجبرات دٍلتی در غَرت تخػیع

