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مقدمٍ:
تالغ جْت تَظعِ پصٍّؽْبي كبرثردي ٍ گعترغ هرزّبي داًػ هَجت ؼكل گيري تفكر حوبيت از تحميمبت ثبليٌي ثب اظتفبدُ از ظرفيتْبي ثبلمَُ ثيوبرظتبًْب ٍ اعضب
ّيئت علوي در ثيوبرظتبًْبي آهَزؼي -درهبًي از طرف هعبًٍت تحميمبت ٍ فٌآٍري ٍزارت ثْذاؼت ،درهبى ٍ آهَزغ پسؼكي ؼذ .ثر ايي اظبض ٍاحذّبي تَظعِ تحميمبت ثبليٌي ٍ
ؼَراّبي پصٍّؽي ثيوبرظتب ًْب ثب ّذف ترغيت ٍ تَاًوٌذظبزي اعضبي ّيئت علوي ٍ فراّن ًوَدى تعْيالت جْت اًجبم پصٍّػ در ثيوبرظتبىّبي آهَزؼي تؽكيل هي ؼًَذ.
مادٌ َ -1دف كلي:
تَظعِ پصٍّؽْبي ثبليٌي -
 ؼَراي پصٍّؽي ثيوبرظتبى آهَزؼي ٍ ٍاحذ حوبيت از تَظعِ تحميمبت ثبليٌي ثِ هٌظَرتَظعِ كوي ٍ كيفي پصٍّؽْبي ثبليٌي ٍ ّذايت آًْب ثِ ظَي اٍلَيت ّب ثِ هَجت ايي آئييًبهِ درهراكس آهَزؼي-درهبًي تبثعِ داًؽگبُ ٍ تحت وظر معبَوت پژٌَشي راياوذازي ميشُوذ.
مادٌ  -2اَداف اختصاصي:
.1
.2
.3
.4
.5

تؽَيك ٍترغيت پصٍّؽْبي ثبليٌي در داًؽگبّْب
فراّن آٍردى تعْيالت هَرد ًيبز پصٍّػ ّبي ثبليٌي
تَاًوٌذظبزي اعضبي ّيئت علوي ٍ داًؽجَيبى دٍرُ ثبليٌي
ارتمب كوي ٍ كيفي همبالت پصٍّؽي
حوبيت هبلي ازپصٍّؽْبي ثبليٌي

مادٌ  -3راٌ اودازي ياحد تحقيقات باليىي:
 -1اختفبؾ هحل هٌبظت  ،تجْيس ٍاحذ ،فراّن آٍري اهكبًبت هٌبظت دظتيبثي ثِ هٌبثع َ تبميه ويرَي اوسبوي مُرد ويبز جٍت اوجبم امُر اداري َ كبمپيُتري بعٍذي
بيمبرستبن ميببشذ.
 -2اجراي بروبمً ٌبي آمُزشي مرتبط بب پژٌَش بً مىظُر تُاومىذسبزي اعضبي ٌيئت علمي َ داوشجُیبن دَري ٌبی تخصصی َ فُق تخصصی بً عٍذي معبَوت
پژٌَشي داوشگبي ميببشذ.
 -3تبميه مشبَر آمبری َ اپيذميُلُژی َ مقبلً وُیسی بً زبب ن اوگليسی بر عٍذي معبَوت پژٌَشی خُاٌذ بُد.
مادٌ  -4تشكيل شًراي پژيَشي بيمارستان آمًزشي:
ؼَراي پصٍّؽي ثيوبرظتبى آهَزؼي ثفَرت اختيبري ٍـرفب در ثيوبرظتبًْبي داراي ٍاحذ تَظعِ تحميمبت ثبليٌي ٍ ثِ هٌظَر تبهيي اّذاف زير تؽكيل هيؼَد:
 .1تفَيت خط هؽي پصٍّؽي ثيوبرظتبى در راظتبي ظيبظتّبي پصٍّؽي داًؽگبُ
 .2ثعترظبزي ٍ تبهيي ًيرٍي اًعبًي ٍ تعْيالت هَرد ًيبز ٍاحذ تَظعِ تحميمبت ثبليٌي
ً .3ظبرت ثرحعي اًجبم فعبليتّبي پصٍّؽي
 .4تالغ در جْت ادغبم فعبليت ّبي پصٍّؽي در آهَزغ ٍ درهبى
 .5تالغ در جْت ًْبديٌِ كردى پصٍّػ در ثيوبرظتبى
 .6ثررظي ٍ تفَيت طرح ّبي پصٍّؽي پيؽٌْبدي ٍ پبيبى ًبهِ ّبي تحميمبتي داًؽجَيبى( .طجك ضَاثطي كِ ؼَراي پصٍّؽي ّر داًؽگبُ تفَيض اختيبر هي كٌذ)
تجفرُ – 1ثررظي ٍ تفَيت طرحْبي پصٍّؽي در ؼَراي پصٍّؽي تبثع هَازيي اخاللي هَرد تبئيذ كويتِ اخالق در پصٍّؽْبي علَم پسؼكي داًؽگبُ هي ثبؼذ.
مادٌ  -5اعضاء شًراي پژيَشي بيمارستان عبارتىد از:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

هعبٍى پصٍّؽي داًؽگبُ يب ًوبيٌذُ ايؽبى
رئيط ثيوبرظتبى
هعبٍى پصٍّؽي يب آهَزؼي ثيوبرظتبى (در ـَرت ٍجَد )
ظرپرظت ٍاحذ تَظعِ تحميمبت ثبليٌي ثيوبرظتبى
يكٌفر از اعضب ّيبت علوي هعلط ثِ هتذٍلَشي تحميك ترجيحبً اپيذهيَلَشيعت يب آهبر حيبتي
حذالل يكٌفر از اعضب ّيبت علوي ّرگرٍُ تخففي يب فَق تخففي هَجَد در ثيوبرظتبى ثِ اًتخبة اعضبي ّيبت علوي آى گرٍُ ،لسٍم ؼركت ايي اعضب در جلعبت ثِ
هٌظَر ثررظي طرح ّبي پصٍّؽي ثر حعت هَرد ٍ ثِ تؽخيؿ ظرپرظت ٍاحذ خَاّذ ثَد.
تجفرُ  -1رئيط ثيوبرظتبى ثِ عٌَاى رئيط ؼَراي پصٍّؽي ٍ ظرپرظت ٍاحذ ثِ عٌَاى دثير ؼَرا تعييي هيؼَد .
تجفرُ  -2اعضبي ؼَراي پصٍّؽي ثب حكن هعبٍى پصٍّؽي داًؽگبُ ثراي هذت دٍ ظبل هٌفَة هيگردًذ ٍ اًتخبة هجذد آًْب ثالهبًع اظت .
تجفرُ  -3ظرپرظت ٍاحذ ثر حعت هَرد هي تَاًذ از ديگر اعضب گرٍّْبي تخففي جْت ثررظي طرحْب دعَت ثعول آٍرد.

مادٌ  -6سرپرست ياحد تًسعٍ پژيَشَاي باليىي:
 ظرپرظت ٍاحذ ثِ پيؽٌْبد رئيط ثيوبرظتبى ٍ ثب حكن هعبٍى پصٍّؽي داًؽگبُ هٌفَة هيگردد ٍ اًتخبة هجذد آى ثالهبًع اظتتجفرُ  -1در ـَرتيكِ ؼَراي پصٍّؽي در ثيوبرظتبى تؽكيل ؼذُ ثبؼذ پيؽٌْبد سرپرست َاحذ بعٍذي شُرا
خَاّذ ثَد

مادٌ  -7مىابع مالي ياحد:
ٍاحذ تَظعِ تحميمبت ثبليٌي هيتَاًذ از هٌبثع هبلي زير اظتفبدُ هي كٌذ :
 .1حوبيتْبي هبلي هعبًٍت پصٍّؽي داًؽگبُ ثراي اجراي طرح ّبي تحميمبتي
 .2كوك ٍ ّذايبي اؼخبؾ حميمي ٍ حمَلي
 .3درآهذّبي اختفبـي ثيوبرظتبى طجك همررات جبري
تجفرُ  -1طرح ّبي پصٍّؽي ثب ثَدجِ ثيػ از ظمف تعييي ؼذُ الزم اظت جْت تخفيؿ ثَدجِ ثِ حَزُ هعبًٍت پصٍّؽي داًؽگبُ ارظبل ؼَد تب در دظتَر كبر ؼَراي پصٍّؽي داًؽگبُ
لرار گيرد.
مادٌ  – 8مراحل درخًاست ي صدير مًافقت
راُ اًذازي ٍاحذ تَظعِ تحميمبت ثبليٌي ٍ ؼَراي پصٍّؽي ثب درخَاظت هعبًٍت پصٍّؽي داًؽگبُ ٍ ثررظي ٍتفَيت آى در هعبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍري ـَرت هي گيرد.
تجفرُ  -1الف  -رئيط ثيوبرظتبى هرثَطِ ثبيذ هَافمت كتجي خَد را ثب راُ اًذازي ٍاحذ طجك ضَاثط هبدُ  3اعالم ًوبيذ.
ة  -ظيعتن كتبثخبًِ ثيوبرظتبى ثبز ٍ اهكبى دظترظي هٌبظت ثِ هٌبثع پبيِ ٍ رٍز آهذ ٍجَد داؼتِ ثبؼذ.
ح  -اهكبى دظترظي آظبى ثِ ايٌترًت در هحل ٍاحذ ٍجَد داؼتِ ثبؼذ.

