
ارديبهشت ماه  6،با رياست دكتر بابك صياد در مورخه  بيماريهاي كبد و هپاتيت كرمانشاه مركز تحقيقات •
اين مركز هم اكنون در بيمارستان امام .در جلسه ي شوراي پژوهشي دانشگاه مورد تصويب قرار گرفت 1385

  .واقع شده است) ع(رضا 

•      

   :تعريف  -1ماده 

بشري و نيز كمك به پيشگيري بيماريابي،  مركز تحقيقات بيماريهاي كبد و هپاتيت با هدف گسترش دانش
   .بيماريهاي كبد و هپاتيت تشكيل مي گردد درمان، آموزش و پژوهش در زمينه هاي مختلف

 :اهداف  -2ماده 

 مختلف بيماريهاي كبد و هپاتيت توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه هاي  -1  

انجام پژوهش هاي كاربردي باليني و اپيدميولوژيك و نيز پژوهش هاي بنيادي هدفمند به منظور  -2  
 توليد علم و كمك به ارائه خدمات بهداشتي درماني به بيماران نيازمند

  

ظور هدفمند کردن پژوهش هدايت دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رده های مختلف به من -٤
 های کاربردی

 مشارکت در امور عام المنفعه برای رفع مشکالت درمانی بيماران در حيطه فعاليت های مرکز -٥    

 :ارکان  - ٣ماده       

   هيات موسس) الف     

 ) رئيس مرکز و معاونين ( هيات رئيسه ) ب       

 شورای پژوهشی ) ج       

 کميته دانشجويی ) د        

 اعضای مرکز ) ه       

 :هيات موسس -٤ماده      

دکتر سيدجعفر نوابی و دکتر بابک  –دکتر عليرضا جانبخش  - هيات موسس شامل آقايان دکتر قباد سليمی      
و آموزشي معاونت محترم ٨٢/٥/٢٦پ مورخ /١٩٤٦/٤٢٠/٧صياد می باشند که طی ابالغ شماره 

و با پيشنهاد  "پژوهشي دانشگاه منصوب شده اند و نيز آقاي دكتر فيض اله منصوري كه متعاقبا
  .اعضاي اوليه به جمع هيات موسس پيوسته اند



   

 :هيات رئيسه  - 5ماده      
  

 :هيات رئيسه متشكل از: تعريف      
  

است كه با پيشنهاد  هيات موسس و با ابالغ رياست محترم رئيس مركز بعنوان باالترين مقام اجرايي مركز  -  
انتخاب مجدد رئيس . دانشگاه يا معاونت محترم آموزشي و پژوهشي به مدت سه سال تعيين مي گردد

. مركز با راي اعضاي هيات موسس و اعضاي شوراي پژوهشي جهت دوره هاي بعدي انجام خواهد شد
 ررات دانشگاهي عبارتند از وظايف رئيس مركز در حيطه قوانين و مق

ايجاد زمينه براي همكاري بين گروههاي آموزشي داخل و خارج از دانشگاه و همكاري با مراكز مرتبط  -3  
    داخل و خارج از كشور

پژوهشي يا هر يك از نظارت بر تهيه پيش نويس دستورالعمل ها، چارت مركز و سياست هاي مالي از طريق شوراي  -1
  كميته هاي تخصصي

 تعيين معاونين مركز با هماهنگي شوراي پژوهشي  -2

 تعيين مسئولين كميته هاي تخصصي با هماهنگي معاون پژوهشي مركز  -3

  

 انجام هماهنگي بين مركز با ساير مراكز مرتبط داخل و خارج -4 

 رياست مركزمعاون پژوهشي با پيشنهاد شوراي پژوهشي و ابالغ  -   

 معاون اداري و مالي با پيشنهاد شوراي پژوهشي و ابالغ رياست مركز -   

  معاون دانشجويي با پيشنهاد شوراي پژوهشي و ابالغ رياست مركز-  

 :شوراي پژوهشي شامل  -6ماده 

لوژي، مشاور رئيس مركز، اعضاي هيات موسس، معاونين پژوهشي، اداري و مالي و دانشجويي، مشاور اپيدميو -    
آماري، رئيس مركز آموزشي درماني و يك نفر از اعضاي هيات علمي گروههاي عفوني، داخلي، پاتولوژي و 

 اطفال با پيشنهاد مدير گروه مربوطه

 : وظايف شوراي پژوهشي  -7ماده  

 تعيين استراتژي پژوهشي مركز  -1  

 تصويب پروپوزال ها و طرح هاي تحقيقاتي  -2  



 ارائه گزارش كار ساليانه فعاليت هاي مركز  -3  

 بررسي و تصويب بودجه مركز -4  

 پيشنهاد چارت تشكيالتي مركز - 5  

 تعيين شرح وظايف كميته هاي مختلف -6

تدوين استراتژي آموزشي و پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشي از جمله كارگارهها، دوره هاي كوتاه مدت  -7  
 و پژوهشي، برگزاري كنگره و شركت در سمينارهاي مرتبط  و بلند مدت آموزشي 

  چاپ كتب، مقاالت و نشريات علمي: تدوين استراتژي توليد علم شامل  - 8  

 : كميته دانشجويي -8ماده     

يا پيراپزشكي و دستياران رشته هاي تخصصي دانشگاه علوم متشكل از معاون دانشجويي و دانشجويان پزشكي     
 . پزشكي كرمانشاه كه عالقمند به حيطه فعاليت هاي علمي مركز مي باشند

 : اعضاي مركز  - 9ماده     

 مسئولين كميته هاي تخصصي  –اعضاي شوراي پژوهشي  –هيات رئيسه  –هيات موسس : اعضاي اصلي  -1    
   

كليه اعضاي هيات علمي، دستياران رشته هاي تخصصي دانشگاه، دانشجويان دوره هاي  :اعضاي وابسته  -2
كارشناسي ارشد، دانشجويان كميته دانشجويي و نيز دانشجويان و كارشناساني كه در هر سال حداقل مجري يا 

  . همكار اصلي يك طرح تحقيقاتي مصوب مركز باشند و درخواست عضويت در مركز را داشته باشند

اعضاي اصلي هر ساله موظف به ارائه حداقل يك طرح تحقيقاتي مرتبط با موضوع مركز و بعنوان مجري بوده و : بصره ت
 .كليه خالصه مقاالت و مقاالت آنها بايد با نام مركز ارائه و به چاپ برسد

اي كبد و هپاتيت از پژوهشي در زمينه بيماريه -اعضاي هيات علمي داراي سوابق برجسته علمي: اعضاي افتخاري  -3
 -ساير دانشگاهها و مراكز علمي مرتبط داخل يا خارج از كشور، افرادي كه داراي سوابق برجسته علمي

  پژوهشي در زمينه فوق الذكر و يا

خيريني كه مايل به كمك در پيشبرد اهداف  عام المنفعه مركز هستند،  با تصويب شوراي پژوهشي و ابالغ رئيس 
 . بعنوان عضو افتخاري نائل شوندمركز مي توانند 

  

 :منابع مالي  -10ماده    

 -معاونت محترم آموزشي و پژوهشي دانشگاه –رياست محترم دانشگاه ( اعتبارات تخصيصي از سوي دانشگاه  -1    
 ).   شوراي محترم پژوهشي دانشگاه و رئيس محترم بيمارستان مربوطه كه محل استقرار كلينيك هپاتيت است 

 اعتبارات حاصل از انجام طرحهاي تحقيقاتي در مركز  -2     



 كمك ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي - 3      

  

 : برنامه استراتژيك -11ماده 

  .رسالت، اهداف نهايي و ديدگاه مركز پس از پيشنهاد كميته هاي تخصصي به تصويب شوراي پژوهشي خواهد رسيد   

  

 :نامه تغيير اساس - 12ماده    

اين اساسنامه در پايان دوره سه سال اول فعاليت مركز با عنوان مركز تحقيقات درون دانشگاهي و قبل از تصويب    
 . نهايي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توسط شوراي پژوهشي بازنگري و اصالح مي گردد

  

 . اعضاي هيات موسس و شوراي پژوهشي اوليه مركز رسيدبه تصويب  1385/3/9اين اساسنامه در تاريخ     

  

   

   

   

   

 


