
باسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

المتاساسنامه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر س

بھ منظور گسترش پژوھش و ارائھ راه حل در امور بھداشتي و بھ موجب این اساسنامھ مركز -١ماده 
تحقیقات

عوامل اجتماعي موثر بر سالمت" كھ در این اساسنامھ مركز تحقیقات نامیده مي شود . براي تامین اھداف "
زیر

.مورد موافقت قرار گرفت
رھنمود و مشاوره بھ سیاستگذاران و متولیان سالمت، ت، ارائھاھداف:، ترجمھ دانش سالم-٢م ماده 

توانمندسازي و جلب مشاركت
1 حفظ و ارتقاء سالمت جامعھ ایراني-
توسعھ مطالعات درباره عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت2-
ترغیب محققان بھ تحقیق درباره عوامل فوق الذكر3-
ترغیب محققان حوزه سالمت بھ توجھ و تعامل با علوم انساني و اجتماعي4-
كاربردي كردن تحقیقات انجام شده در نظام سالمت5-
ھمكاري علمي با دانشگاھھا و مراكز تحقیقاتي و آموزشي6-
تربیت نیروي انساني الزم و شایستھ در جھت اھداف مركز7-
م سالمت و سازمانھاي مرتبط در جھت برآوردن اھداف مركزارتقاء توانمندي ھاي اعضاء نظا8-
بستر سازي و افزایش كمي و كیفي پژوھش در حوزه تعیین كننده ھاي اجتماعي سالمت و عدالت در 9-

سالمت
ھدفمند كردن پژوھش در حوزهSDHو عدالت در سالمت-10
اي حوزةبكارگیري و استفاده از نتایج پژوھشھSDHو عدالت در سالمت-11
افزایش جذب منابع-12

مستمر كمیت و كیفیت پژوھش ھاي مرتبط و اشاعھ دانش حاصلھ گامي در جھت كمال انساني و تحقق 
جامعھ اي سالم با اتكاي بر عدالت در سالمت بر

.دارد
:اركان مركز عبارتند از-٣ماده 

الف : شورایعالي
ب : رئیس مركز

:ارتند ازاعضاء شورایعالي مركز عب-۴ماده 
رئیس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني جھرم1-
معاون پژوھشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني جھرم2-
معاون بھداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني جھرم3-
رئیس مركز4-
و تایید رئیس دانشگاهسھ نفر از اعضاء ھیات علمي با پیشنھاد رئیس مركز 5-

:وظایف شورایعالي مركز بشرح زیر مي باشد-۵ماده 
تصویب خط مشي پژوھشي مركز1-
تصویب طرحھاي تحقیقاتي مشترك با سایر دانشگاھھا و موسسات آموزشي پژوھشي داخل و خارج 2-

كشور و
سازمانھاي بین المللي مطابق مقررات و ضوابط مربوطھ

رش ساالنھ فعالیتھاي مركزبررسي و تصویب گزا3-
بررسي و تصویب بودجھ ساالنھ مركز در محدوده امتیازات تخصیصي و با رعایت ضوابط قانوني4-



تصویب دستورالعمل ھاي مربوط بھ امور داخلي شورایعالي و دستورالعملھاي اجرائي مركز تحقیقات5-
پیشنھاد ساختار سازمان و تشكیالت مركز6-

تبصره : مصوبات شورایعالي مركز بر اساس سیاستھا و خط مشي ھا و ھماھنگي با وزارت بھداشت 
درمان و

.آموزش پزشكي خواھد بود
رئیس مركز بھ پیشنھاد شورایعالي مركز و حكم رئیس دانشگاه علوم پزشكي ھر چھار سال یكبار-۶ماده 

.منصوب میگردد و انتخاب مجدد او بالمانع است
:وظایف رئیس مركز-٧ماده 

رئیس مركز باالترین مقام اجرائي مركز است و در حدود ضوابط قانوني و مصوبات شورایعالي وظایف و 
امور محولھ
.انجام میدھد

:اعضاء مركز: مركز داراي دو نوع عضو بشرح زیر است-٨ماده 
.تندالف) اعضاء پیوستھ : كھ اعضاء ھیات علمي و كارشناسان تمام وقت مركز ھس

ب) اعضاء وابستھ : كھ اعضاء ھیات علمي سایر گروھھاي دانشگاه علوم پزشكي و یا سایر دانشگاھھا و
.موسسات آموزش عالي ھستند

:منابع مالي مركز-٩ماده 
الف) درآمدھاي حاصلھ از خدمات مركز طبق ضوابط قانوني

ب) كمك و ھدایاي اشخاص حقیقي و حقوقي
رت تخصیصج) اعتبارات دولتي در صو

ماده و یك تبصره تھیھ شده است و در تاریخ٩بھ تصویب شوراي پژوھشي این اساسنامھ در 91/7/17
دانشگاه رسید. پس از تصویب و موافقت با راه اندازي مركز از طرف معاونت تحقیقات و فناوري وزرات 

.قابل اجرا خواھد بودبھداشت


