
 کلیات

درزمینه دانشگاه علوم پزشکی کاشان و کمک به رفع نیازهاي پژوهشی کشور  هايبیمارستاندر  هاپژوهشهدفمند شدن  منظوربه
  علوم پزشکی و بهداشتی و درمانی، واحد حمایت از تحقیقات بالینی تأسیس و امور آن طبق این اساسنامه اداره خواهد شد. 

  : هدف 1ماده 

 سطح تا مولکولی هايعرصه از ايگسترده طیف در دانشگاه هايبیمارستان در پژوهش مناسب بستر نمودن فراهم واحد هدف		
  . هست مرتبط هايسازمان به تحقیقات، از آمدهدستبه نتایج رسانیاطالع و انتشار و جامعه

  : وظایف 2ماده 

 و بهداشتی پزشکی، امور مختلف هايزمینه در ايتوسعه و کاربردي بنیادي، پژوهشی هايطرح ساماندهی و سازي زمینه	-1
  .آن به وابسته هايرشته و درمانی

داخل و خارج دانشگاه توسط مراکز  حقوقی و حقیقی اشخاص به فنی و علمی مشاوره و خدمات ارائه براي شرایط نمودن فراهم 	-2
  تحقیقاتی دانشگاه .

  . هاآن مناسب اجرایی هدایت و دانشگاه تحقیقاتی مراکز پژوهشی هاياولویت نیازسنجی 	-3

  برگزاري کارگاهها یدرزمینهدانـشگاه  هايسیاستو اجراي  ریزيبرنامهمشــارکت در  -4

  هم آوردن امکانات و تجهیزات مناسب از طریق جذب منابع داخل و خارج دانشگاه. فرا و تحقیقاتی مراکز نیازهاي شناسایی	-5

   جامعه مختلف هايبخش به مرتبط خدمات ارائه براي سازيزمینه	-6

ارتباط فعال و سازنده با سایر مؤسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی  -7
  متخصص یا مبتکر در چارچوب مقررات و ضوابط دانشگاه .

  : ارکان 3ماده 

  الف. شوراي واحد

  ب.رئیس واحد

  واحد:الف) شوراي 

  ترکیب -1

  )شورا	رئیس واحد (رئیس - 1-1

  پژوهشی واحد (دبیر شورا)  -معاون آموزشی -2-1

  نماینده معاون پژوهشی دانشگاه (عضو شورا) -3-1



   علمیهیئتاعضاي  -4-1

  :شوراي واحد اختیارات ووظایف  -2

  دانشگاه هايبیمارستانپژوهشی، آموزشی واحد و  هايسیاستتدوین  -1-2

  واحد مقاالتنظارت بر کلیه  -2-2

  هابیمارستانبررسی نیازهاي تجهیزاتی، انتشاراتی، علمی و پژوهشی واحد و  -3-2

مناسب در راستاي برقراري ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در محدوده ضوابط و مقررات  هايسیاستاتخاذ  -4-2
  دانشگاه 

توسط شوراي "متعاقباًمربوطه  نامهشیوهپژوهشی ارجاع شده از مراکز تحقیقاتی دانشگاه ( هايطرحبررسی و تصویب  -5-2
  پژوهشی دانشگاه تنظیم و ارائه خواهد شد )

  ب) رئیس واحد

  		شود. و با حکم رئیس دانشگاه منصوب می علمیهیئترئیس واحد از بین اعضاي 

  وظایف رئیس 

  بهتر امور مربوطه در چارچوب اساسنامهاداره و هدایت واحد براي انجام هرچه  -1

  امضاي قراردادها و اسناد مالی و اداري، برابر ضوابط و مقررات جاري دانشگاه. -2

  پیشنهاد بودجه سالیانه به مراجع ذیصالح  -3

  دانشگاه هايبیمارستانواحد  هايفعالیتبر کلیه  ارزشیابی ونظارت  -4

  ست دانشگاه.ارائه گزارش عملکرد سالیانه به ریا -5

 


