اساسنامه کمیته پژوهشی
دانشکده بهداشت

داًطگبُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی دسهبًی اصفْبى
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سرپرست کمیته پژوهشی دانشکده:
یکی اص اػضبی ّیئت ػلوی داًطکذُ هی ثبضذ ٍ ثبیذ جضٍ هذسسیي کبسگبُ ّبی کویتِ
پژٍّطی داًطکذُ ثبضذ کِ ثِ ٍسیلِ هؼبًٍت پژٍّطی داًطکذُ ٍ ثبحکن سشپشست
کویتِ تحقیقبت داًطگبُ اًتخبة هی ضَد.

دبیر کمیته پژوهشی دانشکده:
ّستِ هشکضی کویتِ تحقیقبت داًطکذُ است ٍ یکی اص اػضبی ضَسای هشکضی داًطگبُ
کِ اص ثیي داًطجَیبى ػالقوٌذ ٍ فؼبل ثب اسائِ سصٍهِ ّشسبلِ ثِ ٍسیلِ هؼبًٍت پژٍّطی
داًطکذُ ٍ ثِ تبییذ سشپشست کویتِ پژٍّطی داًطگبُ اًتخبة هی گشدد.
دثیش کویتِ ٍظیفِ ثشگضاسی جلسبت ّفتگی ثب هسَلیي گشٍُ ّبی هختلف کویتِ،
ثشگضاسی جلسبت هبّبًِ ثب کلیِ داًطجَیبى ػضَ کویتًِ ،ظبست ثش فؼبلیت ّبی
داًطجَیبى ٍ هسَلیي ٍاسائِ گضاسش ثِ سشپشست کویتِ داًطکذُ ،هؼبًٍت پژٍّطی
داًطکذُ ٍهسَلیي کویتِ پژٍّطی داًطگبُ سا ثشػْذُ داسد.
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گروه پژوهش:
گشٍّی هتطکل اص هسَل ٍاحذ پژٍّص ٍ تؼذادی اص اػضبی کویتِ کِ تشجیحب ًوبیٌذگبى سضتِ
ّبی هختلف داًطکذُ ثْذاضت ّستٌذ ٍحذاقل ّشّفتِ تطکیل جلسِ هی دٌّذ.
ٍظبیف2
 هؼشفی گشٍُ ّبی هغبلؼبتی دس سضتِ ّبی هختلف هَجَد دس داًطکذُ دس ّش دٍسُ اسائِ گضاسش پشٍپَصال ّبی تْیِ ضذُ دس گشٍُ ّبی هغبلؼبتی ساٌّوبیی ٍ هطبٍسُ ثب داًطجَیبى دس صهیٌِ تکویل پشٍپَصال ّبی تحقیقبتی تجییي سیبست ّبی حَصُ هؼبًٍت پژٍّطی دس خصَظ عشح ّبی تحقیقبتی استجبط هستوش ثب هؼبًٍت پژٍّطی دس خصَظ عشح ّبی تحقیقبتی استجبط هستوش ثب هؼبًٍت پژٍّطی داًطگبُ ،داًطکذُ ٍ هسَلیي EDC ضٌبسبیی صهیٌِ فؼبلیت ّبی پژٍّطی دس سضتِ ّبی هختلف داًطکذُ ضٌبسبیی ٍ اػالم الَیت ّبی پژٍّطی دس صهیٌِ ثْذاضت ٍ دسهبى اسائِ اعالػبت ثِ سٍص دس صهیٌِ پژٍّطی ثِ داًطجَیبى اسصضیبثی اػضبی گشٍُ پژٍّطی دس ّش تشم تحصیلی ٍ گضاسش ثِ دثیش اسائِ ساٌّوبیی ٍ هطبٍسُ دس صهیٌِ الیي تحقیقبتیً -یبص سٌجی دس هَسد کبسگبُ ّب ٍ گضاسش ثِ دثیش
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 چٌبًچِ ّش یک اص اػضبی گشٍُ پژٍّطی دس هسَلیت ّبی هحَلِ قصَس ًوبیٌذ ،دسجلسبت ّفتگی ضَسای سیبست گزاسی ضشکت ًذاضتِ ثبضٌذ ٍ گضاسضبت فؼبلیت ّبی
ّفتگی خَد سا ثِ دثیش کویتِ ًذٌّذ ثب ًظش دثیش ٍدیگش اػضبی ضَسای سیبست گزاس ػضل ٍ
عی جلسِ ای ثشای ایي گشٍُ جبًطیي تؼییي هی گشدد.الصم ثِ رکش است کِ هسَل ایي
گشٍُ اص داًطجَیبًی ست کِ حذاقل یک عشح پژٍّطی داسد.

گروه آموزش:
گشٍّی ست هتطکل اص هسَل گشٍُ آهَصش ٍ تؼذادی اص اػضبی کویتِ ثِ ػٌَاى صیشگشٍُ کِ دس
صهیٌِ ثشگضاسی کالس ّبی آهَصضی ،کبسگبُ ّب ٍسویٌبسّب فؼبلیت هی ًوبیٌذ ٍ حذاقل ّش ّفتِ
تطکیل جلسِ هی دٌّذ.
ٍظبیف 2
 ثشگضاسی کبسگبُ ّب ٍ کالس ّبی هختلف پژٍّطی اسصضیبثی اػضبی گشٍُ ٍ اسائِ گضاسش ثِ دثیش ضشکت دس ّوبیص ّب ٍکٌگشّبی داًطگبّی ٍ داخلی ّوبٌّگی ثب اسبتیذ ثشای تطکیل کبسگبُ ّب کبسگبُ ّبی آهَصضی کِ ثِ ٍسیلِ ایي گشٍُ ثشگضاس هی ضَد ضبهل؛کبسگبُ سٍش تحقیق،هذالیي ٍ جست ٍجَی ایٌتشًتی ،هقبلِ ًَیسی ،گضاسش ًَیسی End note ٍ spss ،هی
ثبضذ.
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 چٌبًچِ ّش یک اص اػضبی گشٍُ آهَصضی دس هسَلیت ّبی هحَلِ قصَس ًوبیٌذ ،دسجلسبت ّفتگی ضَسای سیبست گزاسی ضشکت ًذاضتِ ثبضٌذ ٍ گضاسضبت فؼبلیت ّبی
ّفتگی خَد سا ثِ دثیش کویتِ ًذٌّذ ثب ًظش دثیش ٍدیگش اػضبی ضَسای سیبست گزاس ػضل ٍ
عی جلسِ ای ثشای ایي گشٍُ جبًطیي تؼییي هی گشدد.

گروه اجرایی:
هتطکل اص هسَل ٍاحذ اجشایی ثِ ّوشاُ تؼذادی اص اػضبی کویتِ کِ صیشگشٍّبى تین اجشایی سا
تطکیل هی دٌّذ.
ٍظبیف 2
 ثشگضاسی کلیِ جلسبت داخلی ثشگضاسی کبسگبُ ّب ٍ کالس ّبی آهَصضی اًجبم اهَس هشثَط ثِ تطشیفبت اهَس هشثَط ثِ چبح ٍتکثیش ٍ پزیشایی دس کلیِ جلسبت ٍ کبسگبُ ّب ثشگضاسی اسدٍّبی تحقیقبتی – آهَصضی دس حیغِ اّذاف کویتِ اسائِ گضاسش کبهل ثِ دثیش کویتِ پیگیشی اهَس اجشایی هشثَط ثِ فؼبلیت سبیش گشٍُ ّب دس صهیٌِ چبح کتبة ٍ ًطشیِ تْیِ هبیحتبج کویتِ ثِ صَست دٍسُ ای اص اًجبس یب خبسج اص داًطگبُ ثب ّوکبسی هؼبًٍتهبلی – اداسی داًطکذُ
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دس صَست ػذم ّوکبسی ّش یک اص افشاد ٍاحذ اجشایی ٍ یب هسَل ٍاحذ ،ثب ًظش دثیش کویتِ ایي
افشاد حکن هستفی سا داسًذ ٍ ضَسای سیبست گضاس کویتِ هَظف است ظشف هذت ّفت سٍص اص
استؼفبی هسَل ٍاحذ اجشایی فشد دیگشی سا جبًطیي ٍی ًوبیذ.

گروه روابط عمومی:
هتطکل اص هسَل ٍاحذ سٍاثظ ػوَهی ٍ تؼذادی اص اػضبی کویتِ کِ ثِ ػٌَاى صیشگشٍُ فؼبلیت
داسًذ ٍحذاقل ّش ّفتِ تطکیل جلسِ هی دٌّذ.
ٍظبیف2
 سبصهبًذّی ٍ ثشًبهِ سیضی ٍ استجبط ثب هحیظ خبسج اص هجوَػِ ضبهل داًطجَیبى غیش ػضَ،هشاجغ پژٍّطی ٍداًطگبّی ٍ هذیشیت داًطگبُ ثب ّذدف ضٌبسبًذى کل هجوَػِ
 تکویل ثشد کویتِ ثب اعالػبت ثِ سٍص ضذُ ثشًبهِ سیضی ٍ اقذام ثِ اعالع سسبًی ثشًبهِ ّبی کویتِ ثِ اػضب ثشًبهِ سیضی جْت افضایص حس ّوکبسی ٍتؼلق ثِ هجوَػِ ّوبٌّگی صهبى ثشگضاسی جلسبت ضَسای سیبست گضاسی ٍ دستَس کبس جلسِ ثب دثیش ٍاػضبی ضَسا ٍتٌظین صَست جلسبت
 ػضَ گیشی ٍ ثجت ًبم اص داًطجَیبى جذیذالَسٍد ثجت ًبهِ ّبی صبدسُ ٍ ٍاسدُ دس دفبتش هشثَعِ ثبیگبًی کلیِ ًبهِ ّب ٍ صَست جلسبت تؼییي سبػبت حضَس اػضبی ضَسای هشکضی دس کویتِ ٍ ّوبٌّگی ثب آى ّب ٍ ًظبست ثشحضَس ٍغیبة افشاد.
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 ًظش خَاّی اص ثخص هؼبًٍت پژٍّطی ٍ داًطجَیی دس صهیٌِ ًحَُ ػولکشد کویتِ ثِصَست سبالًِ
 اسصضیبثی سبالًِ کلیِ اػضبی کویتِ ٍ هؼشفی پژٍّطگش ًوًَِ ثب ّوکبسی ٍاحذ پژٍّص اسصضیبثی اػضبی گشٍُ سٍاثظ ػوَهی ٍ اسائِ گضاسش ػولکشد ثِ دثیشدس صَست ػذم ّوکبسی ّش یک اص افشاد ٍاحذ سٍاثظ ػوَهی ٍ یب هسَل ٍاحذ ،ثب ًظش
دثیش کویتِ ایي افشاد حکن هستفی سا داسًذ ٍ ضَسای سیبست گضاس کویتِ هَظف است
ظشف هذت ّفت سٍص اص استؼفبی هسَل ٍاحذ فشد دیگشی سا جبًطیي ٍی ًوبیذ.

گروه نشریه:
ایي گشٍُ هتطکل اص هذیش هسَل ،سشدثیش ٍ اػضبی ّیئت تحشیشیِ هی ثبضذ
ٍظبیف2
 پس اص تؼییي هذیش هسَل دس جلسِ ضَسای سیبست گضاسی سشدثیش ٍ اػضبی ّیئتتحشیشیِ ثب ًظش هستقین هذیش هسَل ٍ هؼشفی ایي افشاد ثِ دثیش آغبص ثِ کبس هی کٌٌذ.
 اػضبی ّیئت تحشیشیِ چْبس ًفش ثبثت هی ثبضٌذ دس ّش دٍسُ اص چبح ًطشیِ داًطجَیبى دیگش داًطکذُ ًیض هی تَاًٌذ ثِ صَست افتخبسی ثباسائِ هغلت ثشای چبح دس ًطشیِ یب عشاحی جلذ ًطشیِ ّوکبسی داضتِ ثبضٌذ.
 دس صَست ػذم اهکبى چبح ًطشیِ ایي گشٍُ هَظف است دس ساستبی اّذاف اعالعسسبًی خَد فؼبلیت ّبی هبّبًِ کویتِ سا دس قبلت خجشًبهِ ای ثِ اعالع اػضب ثشسبًذ.
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دس صَست ػذم ّوکبسی ّش یک اص افشاد ٍاحذ ًطشیِ ٍ یب هسَل ٍاحذ ،ثب ًظش دثیش کویتِ ایي
افشاد حکن هستفی سا داسًذ ٍ ضَسای سیبست گضاس کویتِ هَظف است ظشف هذت ّفت سٍص اص
استؼفبی هسَل ٍاحذ فشد دیگشی سا جبًطیي ٍی ًوبیذ.

الصم ثِ رکش است توبم داًطجَیبى داًطکذُ ثْذاضت دس ّش هقغؼی کِ ثبضٌذ هی تَاًٌذ
دس کویتِ پژٍّطی ػضَ ٍثِ فؼبلیت ثپشداصًذّ .ن چٌیي کویتِ پژٍّطی اص توبهی اسبتیذ
ّیئت ػلوی کِ توبیل ثِ ّوکبسی ثب داًطجَیبى ٍ ساٌّوبیی آى ّب دس صهیٌِ عشح ّبی
تحقیقبتی ٍ هقبالت داسًذ دػَت ثِ ّوکبسی هی ًوبیذ.
دس پبیبى فؼبلیت ّبی یک سبلِ افشاد ػضَ کویتِ عجق گضاسضبت اسسبلی حکوی تَسظ
هؼبًٍت پژٍّطی داًطکذُ ثشای توبهی افشاد صبدس هی ضَد.
توبهی افشاد ػضَ کویتِ هَظف اًذ  affiliationکویتِ پژٍّطی سا دس هقبالت خَد
رکش کٌٌذ ثب کست اهتیبصاتی فشاتش اص دیگش داًطجَیبى.

هٌتظش دیذاس توبهی ضوب ػالقوٌذاى ّستین

آدسس 2داًطکذُ ثْذاضت ،ثبل جٌَثی ،عجقِ سَم ،هؼبًٍت پژٍّطی داًطکذُ ،کویتِ
پژٍّطی داًطجَیبى داًطکذُ ثْذاضت
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