
 هب انم خدا 

  «پزشکیمرکز تحقیقات اخالق »اساسنامه 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 

زشکی پبا استمداد از درگاه ایزد دانا و توانا و به منظور ایجاد بستر تحقیقاتی مناسب در زمینه اخالق 

مندان و حرفه دانشجویان ،اعضای هیات علمی در میان محققان، ایحرفهفرهنگ اخالق  و تعالی و گسترش

اخالق  مرکز تحقیقات ،هدف اصلی حفظ و ارتقاء سالمت آحاد جامعه و به موجب این اساسنامهبا  پزشکی

ر بدر دانشگاه علوم پزشکی جهرم  شود،نامیده می «مرکز تحقیقات»به اختصار  پزشکی که در این اساسنامه،

تشکیل  ،جهت تامین اهداف ذیل 71/5/7023شی دانشگاه مورخ شورای پژوه/آ/د 9302شماره اساس مصوبه 

ود و با تعریف کارهای د با استفاده از ابزار و امکانات موجدر راستای اهداف تحقیقاتی خواین مرکز  گردد.می

 در رسیدن به قله های تعیین شده تالش می نماید. تیمی مشترک، 

 

 اهداف  (1ماده

 از منظر دین مبین اسالم ای و اخالق حرفهتبیین نظام مند سیستم اخالق پزشکی  (7-7

 ایو اخالق حرفهپزشکی اخالق  هایکمک به باز تولید دانش و اجتناب از موازی کاری پژوهشی در عرصه (7-9

ها زشی و پژوهشی و پاسخگویی به سوالهدفمند کردن پژوهش با تاکید بر تامین نیازهای واقعی آمو (7-0

 در امر تحقیقات زیست پزشکی  اخالقی و رفع چالش ها 

 ایو اخالق حرفهپزشکی های پژوهشی در عرصه اخالق تالش در جهت تعیین اولویت (7-4

 ایجاد بستری مناسب جهت تعامل و همگرایی حوزه و دانشگاه  (7-5

 بیشتر میان تحقیقات علمی و دینی  برقراری ارتباط  (7-6

 و همکاری با دیگر مراکز تحقیقاتی مشابه در ایران و سایر کشورها  ارتباط مستمر (7-1

 به جای مانده از آنان  شناخت و معرفی مفاخر پزشکی ایران و جهان و آثار (7-8

 ت نیروی انسانی محقق و کارآمد در زمینه اخالق پزشکی تربی (7-2

 زیست پزشکیمقاالت و مدارک مربوط در زمینه اخالق  آوری،تنظیم و طبقه بندی اسناد،جمع  (7-73

 پایبندی بهاجرایی سازی و های عملیاتی در سیستمانجام پژوهش های بنیادی در جهت اصالح  (7-77

 ایو اخالق حرفهپزشکی اخالق 

 جوابگوئی به نیازهای جامعه اسالمی  ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور (7-79

 



 ان مرکز تحقیقات(ارک2ماده 

 مرکز تحقیقات  مدیر (7-9

 شورای سیاستگزاری مرکز تحقیقات  (9-9

 مرکز تحقیقات شورای پژوهشی (0-9

 ( اعضای مرکز تحقیقات4-9

 

 اعضای شورای علمی مرکز تحقیقات (3ماده

 عبارتند از:مرکز تحقیقات اری ذشورای سیاستگاعضای 

 (رئیس دانشگاه 0-7

 معاون پژوهشی دانشگاه (9-0

 (معاونین پژوهشی دانشکده ها 0-0

 مرکزتحقیقات )رئیس شورا( مدیر (4-0

 )دبیر شورا(  دانشگاه (مدیر پژوهشی5-0

 معارف اسالمی  (مدیر گروه6-0

 مسئول درس اخالق پزشکی (1-0

 اخالق پزشکییکی از مدرسین ممتاز درس (8-0

 مدیر گروه پزشکی اجتماعی (2-0

 وهشی دانشگاه مرکز و حکم معاون پژ عضای هیات علمی مرکز با پیشنهاد مدیردو نفر از ا (73-0
 

و متخصصین غیر هیئت  وقت اعضای هیئت علمی تمام مرکز تحقیقات عبارتند از: شورای پژوهشیاعضای 

بالغ اسال  به مدت دوبا انتخاب شورای سیاستگذاری که  علمی با توجه به فعالیت در زمینه اخالق پزشکی

 عضویت در این شورا را دریافت می نمایند.
 

 مرکز تحقیقات  ذاریسیاستگ(وظایف و اختیارات شورای 4ماده

زارت ودر راستای سیاست های کلی  و تصویب خط مشی تحقیقاتی مرکز،ها اولویتتدوین  ،سیاستگذاری (7-4

 درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه  بهداشت،

 بررسی و تدوین بودجه سالیانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیص یافته با رعایت ضوابط قانونی (9-4

 بررسی و تصویب تقاضای عضویت اعضای هیات علمی و کارشناسان مختلف در مرکز تحقیقات  (0-4

  ارائه پیشنهادات در راستای تحقق اهداف مرکز و اعتالی اخالق پزشکی به معاونت پژوهشی دانشگاه (4-4

 باحضور دوسوم اعضاء رسمیت می یابد.  کهجلسات شورا حداقل یک بار در ماه برگزاری  (5-4



 مرکز تحقیقات  پژوهشی(وظایف و اختیارات شورای 5ماده

 تحقیقاتی ارائه شده از سوی پژوهشگران طرح های داوری و کارشناسی (7-5

 مشاوره پژوهشی به مجریان طرحت و ارائه خدما (9-5

 های مرتبط با اخالق پزشکینامه( راهنمایی به دانشجویان در تدوین پایان0-5

 ای در دانشگاه( همکاری در ارائه دروس اخالق پزشکی و اخالق حرفه4-5
 

 مرکز تحقیقات  مدیر (6ماده 

مرکز تحقیقات اولین بار با پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه و در دوره های بعد با پیشنهاد اکثریت اعضای  مدیر

 توجه به عملکرداب مجدد وی با انتص و اب می گرددخانت مرکز و حکم رئیس دانشگاه، گذاریسیاستشورای 

 بالمانع است. های وی و فعالیت
 

 مرکز تحقیقات  مدیروظایف و اختیارات  (7ماده

اساسنامه چه بهتر امور مربوطه در چهارچوب  جهت انجام هر های مرکزاعمال مدیریت و هدایت فعالیت (7-1

 و ضوابط قانونی 

 مرکز تحقیقات سیاستگذاریاجرای سیاست ها و مصوبات شورای  (9-1

 ای طرح های تحقیقاتی مصوب بر اساس زمان بندی تعیین شده نظارت بر حسن اجر (0-1

 تهیه امکانات و ساز و کار مناسب برای راه اندازی مرکز و توسعه آن  (4-1

 پژوهشی دانشگاهارسال گزارش کار ساالنه به شورای  (5-1

 مرکز تحقیقات های تشکیل جلسات ماهیانه شورا (6-1
 

 قیقاتمرکز تحاعضای  (8ماده

 مرکز تحقیقات دارای دو نوع عضو است: 

 مجموعه دانشگاه علوم پزشکی جهرم شاغل درو پژوهشگران  شامل اعضای هیات علمی (اعضای پیوسته،7-8

 و خارج کشور  شامل اعضای هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داخل اعضای وابسته،(9-8

 تبصره: 

مرکز با تقاضای داوطلب و تایید اکثریت شورای علمی و حکم رئیس مرکز به مدت دو سال انتخاب اعضای -7

 می شوند. 

باشد و به طور مستمر طرح تحقیقاتی در زمینه اخالق پزشکی  در سوابق خود دارایهر عضو می بایست -9

در غیر اینصورت عضویت ایشان بصورت  ؛جرا نمایدای اطرح تحقیقاتی در حوزه اخالق پزشکی یا اخالق حرفه

ده ش لغوو در صورتی که در طی دو سال هیچ طرح تحقیقاتی ارائه ندهد عضویت ایشان  خواهد شد نیمه فعال

 گردد.به ایشان اعالم می  مرکزو توسط مدیر 



 (منابع مالی مرکز تحقیقات 9ماده 

 پژوهشی دانشگاهاعتبارات  (7-2

 خارج از دانشگاه  و ارتباط با بخش ها و مراکز(منابع مالی از طریق جلب همکاری 9-2

 (کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی 0-2

 

 شرایط انحالل مرکزتحقیقات  (11ماده

کثریت توسط ابا پیشنهاد انحالل آن  قادر به ادامه فعالیت نباشد، ،در صورتی که مرکز تحقیقات به هر علتی

 مرکز منحل می گردد.  و موافقت هیات امنای دانشگاه، سیاستگذاریاعضای شورای 

 تبصره: 

اموال منقول و غیر منقول آن در اختیار دانشگاه علوم پزشکی جهرم  مرکز تحقیقات،در صورت منحل شدن 

 قرار می گیرد. 

 

قات تشکیل مرکز تحقی پیشنهاد دهندگان که توسط ماده و سه تبصره می باشد دهاین اساسنامه مشتمل بر 

 مورد تصویب قرار گرفت.   35/36/7023در تاریخ  ،)امضاکنندگان زیر(اخالق پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر محمد حسین مدبر        دکتر لطف اله دژکام                                دکتر رحیم رئوفی


