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شتی ردمانی تهران  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا
 ژپوهشکده علوم اعصاب 

«عصبیبازتوانی »  

 بسمه تعالی

 «صبيعبازتواني »پژوهشکده علوم اعصاب    -  پژوهشي و طرحهای تحقيقاتي یآيين نامه شورا
 

  پژوهشکدهمراکز و  پژوهشي شوراهاياول:  بخش 

  مركز شوراي پژوهشيتركیب 

  پژوهشکدهتركیب شوراي پژوهشي  

 مراكز وظایف شوراي پژوهشي 

  پژوهشکده شوراي پژوهشيوظایف 

  مراكز پژوهشيمقررات شوراي  

  پژوهشکده                 مقررات شوراي پژوهشي 

 

   دوم: موارد اجرائي طرحها بخش

 تصویب یك طرح تحقیقاتي فرآیند 

 اجراي یك طرح تحقیقاتي فرآیند  

 ضوابط اجرائي طرح تحقیقاتي  

 پژوهشکده مراكز تحقیقاتي وابسته به 

 امور حقوقي و انتفاع از نتایج طرح  

مـي بـر پایـه روع ع  منظور كسب آگاهي از طریق جسـتجوئي آگاهانـه وه ت است از طرح پرسش بپژوهش عبار»

تعریـف ) «.پـيیردتفسیر آگاهي تـازه انجـام مـي هدف كشف و انجام آزمایش با وهمراه كوشش، كه در آن كاوع و

 (سازمان بهداشت جهاني
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 کدهپژوهشـ طرحهـاي تحقیقـاتي درپژوهشي  آئین نامهبه منظور سامان دهي هر چه بیشتر فعالیت هاي پژوهشي 

رت بهداشـت و وزاهـاي بخشـنامه استفاده از قوانین و با دانشگاه ع وم پزشکي تهران« بازتواني عصبي»اعصاب ع وم 

 مي گردد. ابالغ  تهیه و آموزع پزشکي و مقررات دانشگاه ع وم پزشکي تهران 

 :پردازد کل به دو موضوع عمده مي آيين نامه در اين

  تشکیالت و مقررات شوراهاي پژوهشي -1

 قوانین و مقررات اجرائي طرحهاي تحقیقاتي -2

 اجراي بر  نظارت تصویب و وهاي پژوهشي برنامهتهیه و تنظیم به منظور  مراكزو  پژوهشکدهپژوهشي در  شوراهاي

 :شوند كه شامل موارد زیراستطرحهاي تحقیقاتي تشکیل مي صحیح

 هپژوهشکدپژوهشي  شورای

ربنائي پژوهشي ها و امور زیعالیترین مرجعي است كه ك یه خط مشي پژوهشکدهشوراي پژوهشي  :تعريف -1ماده 

 .گرددمي ابالغتهیه و )مطابق شرح وظایف( در آن شورا  پژوهشکده

 :باشدمي ذیلاعضاي  مركب از پژوهشکدهشوراي پژوهشي  :ترکيب شورا -2 ماده

  پژوهشکده معاون پژوهشي -الف

 پژوهشکده آموزشي معاون -ب

 پژوهشکده پشتیباني معاون -ج

 مراكز تحقیقاتيمعاونین پژوهشي  -د

ر پیدمیولوژي یا آمااپژوهشکده و مراكز تحقیقاتي )یك نفر از آنان متخصص ئت ع مي خارج از یپنج نفر اعضاء ه -ه

 زیستي باشد(.

 .شد واهدصادر خسالدو و براي مدت  پژوهشکدهتتوسط ریاس پژوهشکدهشوراي پژوهشيابالغ ك یه اعضاي :تبصره

 :به شرح زيراست پژوهشکدهضوابط تشکيل شوراي پژوهشي  -3 ماده
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 .دهدميهتشکیل ج س پژوهشکدهمعاونت پژوهشيیکبار در محل ماهدو  حداقل هر وهشکدهژپشوراي پژوهشي :1 بند

 .است ژوهشکدهپپژوهشيبا معاون ،العاده شورافوق ج سات عادي ودر ك یه پژوهشکدهریاست شوراي پژوهشي :2 بند

كثریـت تصمیمات با ا نصف بعالوه یك اعضا رسمیت مي یابد و با حضور پژوهشکدهج سات شوراي پژوهشي  :3 بند

 .آراي اعضاي حاضر اتخاذ مي گردد

وهشـي شـوراي پژ العـاده، ج سـات فـوقپژوهشکدهصالحدید معاونت پژوهشي  بادر مواردي كه الزم باشد : تبصره

 .، تشکیل خواهد شدپژوهشکده

ر ج سات یك نفر بعنوان دبی پژوهشکدهاز سوي معاون پژوهشي  پژوهشکدهدر اولین ج سه شوراي پژوهشي : 4 بند

 .از اعضاي شورا باشد فرد نباید الزاماً این، انتخاب و به اعضاي شورا معرفي خواهد شد

 

 :د زير استموار پژوهشکدهوظايف دبير شوراي پژوهشي 

  ، مدیر امور پژوهش و اعضاي شوراپژوهشکدهتنظیم برنامه كاري شورا با نظرمعاون پژوهشي  .1

 هماهنگي براي برگزاري ج سات شورا .2

 شركت در ك یه ج سات و تهیه صورتج سه ها .3

 محوله از سوي شورا پیگیري ك یه امور .4

  ه:پژوهشکدوظايف شوراي پژوهشي  -4 ماده

 طه.و مراكز تحقیقاتي مربو پژوهشکده و الین هاي تحقیقاتي اولویتهاي پژوهشي ،تصویب خط مشي ها -الف

و  هشـکدهپژو هیئـت رئیسـهبـه  تحقیقات و فنـاوريدر زمینه هاي مخت ف  اتارائه پیشنهادتصمیم سازي و    -ب

 :جم ه از مراكز تحقیقاتي

  پژوهشکدهبهبود شرایط ورفع موانع تحقیق در 

   پژوهشکدهدردر آموزع ، تحقیق و فناوري  ي و همسویيهماهنگایجاد 
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 وتعیین نحوه همکاري با مراكـز تحقیقـاتي داخـل  مشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي و 

 پژوهشکدهخارج 

 شگاهيتحقیقاتي درون و برون دانشبکه سازي هاي ع مي و ایجاد كنسرسیوم هاي تحقیقاتي با سایر مراكز 

  ناوري هافتوسعه فناوري هاي حاصل از نتایج تحقیقات مراكز و ایجاد شركت هاي دانش بنیان و تجاري سازي 

 و درماني آموزشي خدمات پیشنهاد چگونگي استفاده از نتایج تحقیقات براي ارتقاي كیفیت -ج

 دهدبه شورا ارجاع مي پژوهشکده ریاست ارجاعات كهبررسي و اظهار نظر درباره   -چ

 و مراكز تحقیقاتي وابسته پژوهشکدهتصویب نهایي طرحهاي پژوهشي  -ه

 ایجـاد امکانـات و تسـهیالت الزم بـراي نوشتن مقاالت تحقیقي و ترجمه كتب و تالیف و ایجاد تقویت ساز و كار -و

 توسط اعضاي هیئت ع مي و محققین پژوهشکده نشر آثار ع مي تسریع در چاپ و

، انتشـاراتي نامه و دستورالعمل هاي مربوط به فعالیت هاي مخت ف پژوهشـي، خـدماتي شیوه ،نامهپیشنهاد آئین -ز

 پژوهشکده

 هاي ع مي و فني كشورپیشنهاد خط مشي ك ي كاربرد نتایج تحقیقات براي پیشبرد جنبه تعیین و -ك

 پژوهشکدهخط مشي پژوهشي  پیشنهاد اهداف و -ل

 

 تحقيقات مرکزپژوهشي  شورای

رانه و طرحهاي پژوهشي و فناوتصمیم گیري در خصوص اولویت ها  مرجع كزمرشوراي پژوهشي  :تعريف -5 ماده

 ،شـودی( بـه آن محـول م8 مـاده )درمركز و نظارت بر حسن پیشرفت و اجراي آنهاسـت  و سایر فعالیت هاي ع مي

 د.شوتشکیل مي

 :ترکيب اعضاي اين شورا بشرح زيراست -6 ماده

 مركزرئیس  -الف
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  مركزوهشي معاون پژ -ب

 به انتخاب اعضاي گروه مربوطه  مركز اص يیك نفر نماینده هریك از گروه هاي پژوهشي  -پ

 پژوهشکدهتائید ریاست  و مركز یسئراز اعضاي هیئت ع مي صاحبنظر به پیشنهاد  دو نفر -ت

  :کزمرضوابط تشکيل شوراي پژوهشي  -7 ماده

ن پژوهشي بار تشکیل میشود ودر صورت لزوم وبه صالحدید معاویک ماهحداقل هر دو  كزمرشوراي پژوهشي  -1 بند

 .برگزار خواهد نمود ج سات فوق العاده نیز كزمر

 .رسمیت مي یابد نصف بعالوه یك اعضا با حضور كزمرج سات شوراي پژوهشي  -2 بند

 كـزمروهشي وراي پژ، بعنوان دبیرشرجیحا از اعضاي همین شورا میباشدفردي را كه ت، كزمرمعاون پژوهشي  -3 بند

 .معرفي خواهد كرد انتخاب و

 .ستا ، الزاميبه عنوان رئیس ج سه كزمربراي تشکیل شورا حضور رئیس یا معاون پژوهشي  -4 بند

 ندگان حاضر در ج سـه رسـیده وباید طي صورتج سه اي به امضا شركت كن كزمرمصوبات شوراي پژوهشي  -5 بند

 .ارسال گردد پژوهشکدهشي یك نسخه از آن به حوزه معاونت پژوه

  :به شرح زير است مراکزوظايف شوراي پژوهشي  -8 ماده

ن به حوزه ارائه آ و كزمرهاي شوراي پژوهشي گروه تصویب طرحهاي پژوهشي پیشنهادي ارسالي از بررسي و -1 بند

 پژوهشکدهمعاونت پژوهشي 

ر نظـر اظهـا ، بررسـي ومراكـزعـاون پژوهشـي تواند با تائیـد م درصورت لزوم مي مراكزشوراي پژوهشي  :1 تبصره

 .یا افراد صاحب نظر دیگر ارجاع دهد هاي تخصصي شورا وطرحهاي تحقیقاتي را به كمیسیون

 را كـزمرآن  پژوهشـيموظف است طرحهاي مصوب شوراهاي پژوهشي گروههاي  مراكزشوراي پژوهشي  :2 تبصره

 .ر دهداظهار نظر قرا ماه مورد بررسي و یك حداكثر ظرف مدت

 دهپژوهشکتوجه به خط مشي پژوهشي  با ،مركزتدوین سیاستهاي پژوهشي  -2 بند
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بـه معاونـت پژوهشـي  مراكـزاد راهکارهاي ایجاد انگیزه و عالقـه در اعضـاي هئیـت ع مـي مطالعه و پیشنه -3 بند

 پژوهشکده

 پژوهشکدهتهاي پژوهشي در راستاي تدوین اولوی پژوهشکدههمکاري با معاونت پژوهشي   -4 بند

 سازي الزم جهت هماهنگي اینگونه پژوهشهاانجام پژوهشهاي بین گروهي و بسترتشویق  -5 بند

 هايشویق مجریان طرح به ارائه نتایج پژوهشهاي پایان یافته به موسسات ذیربط جهت كاربرد آن در عرصهت -6 بند

 پژوهشکدهمعاونت پژوهشي طریق  مخت ف ع مي از

 پژوهشکدهوهشي و ارائه آن به معاونت پژ مراكزلیانه فعالیتهاي پژوهشي تنظیم گزارع سا -7 بند


