
 

 

  بسمه تعالي                      
 

  علوم پزشكيآموزش اساسنامه مركز تحقيقات    
 

  
 زش پزشكي و به موجب اين اساسنامهبه منظور گسترش پژوهش و ارائه راهكارهاي توسعه در امور آمو ـ 1ماده
  :گردد ، براي تأمين اهداف زير تشكيل ميعلوم پزشكي  آموزش تحقيقاتمركز

  

  :ـ اهداف 2ماده 
 علوم پزشكيو توسعه آموزش   اولويت بندي و ارائه راهكارهاي ارتقاء،  يل وضعيتتحل .1

 پزشكي علوم آموزش  در زمينه  داراولويت طراحي ، مديريت  اجراي پژوهش هاي  .2

ها و طرحهاي پژوهشي مرتبط به  ها و مراكز ذينفع در مورد پاياننامه  اي به دانشكده ارائه خدمات مشاوره .3
 كي آموزش علوم پزش

در راستاي بهبود كيفيت و مجازي ونيكي آموزش الكتر ماننددانش و فن آوري جديد  كمك به ارتقاي .4
 آموزش علوم پزشكي 

هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت حضوري و  تربيت نيروي انساني پژوهشگر از طريق برگزاري دوره .5
  *غير حضوري در ابعاد گوناگون آموزش علوم پزشكي

هاي مختلف علوم پزشكي با  در رشته آموزش مداومو موجود  يهاي آموزش كيفيت برنامه ارتقايبه كمك  .6
 . ي بنيادي و كاربرديااز طريق انجام پژوهشههمكاري گروهها و مراكز آموزشي ذيربط 

 كز علمي داخلي و بين المللي ا، پژوهشي و آموزشي با ساير مر گسترش همكاريهاي علمي. 7 

  

  :ز عبارتند ازـ اركان مرك 3ماده  
 تحقيقات آموزش علوم پزشكي شوراي سياستگزاري مركز -الف         

  تحقيقات آموزش علوم پزشكيب ـ شوراي پژوهشي مركز     
  ـ رئيس مركزج         

  ) در حال تصويب(آموزش علوم پزشكي  پژوهش در PHDو ) مصوب(مانند كارشناسي ارشد آموزش علوم پزشكي    *



 

 

 
  :ـ اعضاء شوراي سياستگزاري  مركز عبارتند از 4ماده

 بعنوان رئيس شورا رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز   .1

 درماني تبريز  معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، .2

 درماني تبريز   معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، .3

 بعنوان دبير شوراي سياستگزاري   مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكيرئيس مركز  .4

  نظر در آموزش و پژوهش علوم پزشكي با پيشنهاد رئيس مركز و حكم  نفر از اعضاء هيأت علمي صاحب سه       
 رئيس دانشگاه       

  
  :باشد ـ وظايف شوراي سياستگزاري مركز بشرح زير مي 5ماده

 مشي پژوهشي مركز  تصويب خط .1

 تعيين اولويت هاي پژوهشي كوتاه مدت و دراز مدت مركز  .2

سسات آموزشي و پژوهشي داخل و خارج كشور و نيز ها و مؤ تصويب طرحهاي همكاري با ساير دانشگاه .3
 المللي مطابق مقررات و ضوابط مربوطه سازمانهاي بين

 بررسي و تصويب گزارش ساليانه فعاليتهاي مركز .4

 بررسي و تصويب بودجه ساليانه مركز در محدوده اعتبارات تخصيصي و با رعايت ضوابط قانوني .5

  لي شوراي سياستگزاري و دستورالعملهاي اجرايي مركز تصويب دستورالعملهاي مربوط به امور داخ .6
  مركز يسازمانتشكيالت پيشنهاد  .7

    درمان و   ها و هماهنگي با وزارت بهداشت، مشي مصوبات شوراي سياستگزاري مركز براساس سياستها و خط: تبصره 
  . آموزش پزشكي خواهد بود            

  
  : باشد ـ وظايف شوراي پژوهشي مركز بشرح زير مي 6ماده 

  گروهها و مراكزهمكاري ساير  تعيين و بازنگري اولويت هاي پژوهش در آموزش دانشگاه  با – 1
  مركز هاي هاي پژوهشي در راستاي اولويتتدوين و اجراي برنامه  -  2

   از طريق انجام  هاي آموزشي دانشگاه مهارزشيابي و بهبود كيفيت برنا كمك به بهبود نظام برنامه ريزي، -  3
  مرتبط يپژوهشها     

پزشكي از طريق نوآوري و يا بكارگيري روشهاي علوم كمك به توسعه دانش و فناوري در زمينه آموزش  -  4
 نوين پژوهشي و آموزشي 

ت علمي كمك به تدوين و توسعه منابع علمي مرتبط آموزش علوم پزشكي با همكاري ساير اعضاي هيأ-  5
 مركز و دانشگاه 

  .گروه آموزش پزشكي انجام مي شود كمك با كه برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي  – 6
  

     رئيس مركز به پيشنهاد شوراي سياستگزاري مركز و حكم رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، ـ 7ماده 
  . گردد و انتخاب مجدد او بالمانع است ميدرماني تبريز هر چهار سال يكبار منصوب            

  



 

 

  :ـ وظايف رئيس مركز8ماده 
قق رئيس مركز باالترين مقام اجرايي مركز است و در حدود ضوابط قانوني و مصوبات شوراي عالي جهت تح

  . هاي مركز فعاليت مي كند اهداف و برنامه
  

  : ـ اعضاء مركز ـ مركز داراي دو نوع عضو بشرح زير است 9ماده
  . *تمام وقت مركز هستند ارشد كارشناسانگروه آموزش پزشكي و  هيأت علمي  كه اعضاء: پيوسته  اعضاء) الف
كه اعضاء هيأت علمي يا كارشناسان ساير گروههاي آموزشي دانشگاه و يا ساير مراكز و : وابسته  اعضاء) ب

  . دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي هستند
  

  :زـ منابع مالي مرك 10هماد
  درآمدهاي حاصله از خدمات مركز طبق ضوابط قانوني) الف
  كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي) ب
  ه وزارتي و دانشگاه +اعتبارات دولتي از بودج) ج

  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
كه زير نظر مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي گروه آموزش پزشكي يك دپارتمان آموزشي و پژوهشي است *
)EDC ( مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي در زمينه هاي پژوهشي و آموزشي در راستاي همراه تبريز فعاليت مي كند و

  .نمايندفعاليت مي  EDCتحقق اولويت هاي دانشگاه و رسالت 


