بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
مرکز تحقیقات عوامل محیطی مؤثر بر سالمت
اساسنامه

ماده  – 1تعریف مرکز:
هزوش تحمیمبت عَاهل هحیغی هؤثز ثز عالهت داًؾگبُ علَم پشؽىی ٍ خذهبت ثْذاؽتی درهبًی وزهبًؾبُ ثِ هٌظَر گغتزػ داًؼ در سهیٌِ
هزتجظ ثب ثْذاؽت ٍ عالهت جبهعِ ،ایجبد اًغجبم در ولیِ فعبلیتْبی پضٍّؾی در ایي حیغِ ،اًجبم تحمیمبت وبرثزدی ٍ ثبسآهَسی ًیزٍی اًغبًی
هَرد ًیبس ثب ایجبد دٍرُ ّبی آهَسؽی ٍ ثزگشاری وبرگبّْبی هختلف ٍ ثب اّذاف سیز تؾىیل هی گزدد.
ماده  -2اهداف مرکز:
-1اًجبم تحمیمبت اپیذهیَلَصیه در خصَؿ ثیوبریْبی ٍاگیز ٍ غیزٍاگیز
 -2اٍلَیت ثٌذی هؾىالت عالهت ثزاعبط هغبلعِ ثبر ثیوبریْب ٍ اًجبم پضٍّؼ ّبی وبرثزدی ٍ هذاخلِ ای هتٌبعت در جْت وبّؼ ثبر ثیوبریْب ٍ
وٌتزل عَاهل خغز
-3اًجبم پضٍّؾْبی ویفی در حَسُ عالهت
 -4اًجبم پضٍّؼ ّبی سیغت هحیغی در سهیٌِ ّبی هختلف(آة ،فبضالةَّ ،ا ،هَادغذایی ٍ هَاد سائذ ،پزتَّب ،خبن ،آالیٌذُ ّبی هحیغی ٍ)...
-5اًجبم تحمیمبت در خصَؿ هغبئل ایوٌی ٍ ثْذاؽت ؽغلی در صٌبیع ثشري ٍ وَچه
 -6اًجبم پضٍّؼ درخصَؿ ثْذاؽت ٍ عالهت خبًَادُ (هبدر ٍ ًَساد -وَدنًَ -جَاى -عبلوٌذاى ٍ تٌظین خبًَادُ ٍ تغذیِ)
 -7اًجبم پضٍّؼ در خصَؿ هذیزیت خذهبت ثْذاؽتی ٍ درهبًی ویفیت خذهبت ٍ ارتمبء خذهبت
 -8اًجبم پضٍّؼ درخصَؿ ّشیٌِ -اثزثخؾی هذاخالت هَجَد در حَسُ عالهت
-9ثزگشاری دٍرُ ّبی آهَسؽی در عغَح هختلف در جْت ارتمبء ثٌیِ علوی وبدر پضٍّؾی
 -10ثزلزاری ارتجبط ثب دیگز هزاوش علوی داخلی ٍ خبرجی جْت اًجبم پضٍّؾْبی هؾتزن ٍ اعتفبدُ اس آخزیي دعتبٍردّبی علوی در جْبى
-11اًجبم خذهبت هؾبٍرُ ای در سهیٌِ پضٍّؼ ٍ راّجزی عزح ّبی تحمیمبتی داًؾجَیبى ٍ وبرؽٌبعبى ٍ عبیز پضٍّؾگزاى
 -12اًتؾبر هجلِ علوی پضٍّؾی هزوش
ماده  -3ارکان مرکز:
ّ-1ئیت هَعظ وِ تب سهبى تؾىیل ؽَرای پضٍّؾی رعویت دارد
-2ؽَرای پضٍّؾی
-3رئیظ هزوش
-4هعبًٍیي
 -5هذیز اجزایی هزوش
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-6وویتِ ّبی تخصصی
-7اعضبء هزوش
ماده -4رئیس مرکز:
رئیظ هزوش ثبالتزیي همبم اجزایی هزوش اعت وِ ثب رأی اعضبء ؽَرای پضٍّؾی اًتخبة ٍ ثب اثالغ هعبًٍت پضٍّؾی یب ریبعت داًؾگبُ ثِ هذت عِ
عبل تعییي هی گزدد .اًتخبة هجذد رئیظ هزوش حتی ثب رأی ؽَرای پضٍّؾی ثزای ثیؼ اس دٍ دٍرُ هتَالی ّن هجبس هی ثبؽذ .رئیظ هزوش عالٍُ ثز
عضَیت در ؽ َرای پضٍّؾی ثبیذ اس اعضبی ّیئت علوی هزوش ثْذاؽت اعتبى ٍ یب داًؾىذُ ثْذاؽت ثبؽذ.
ماده -5وظایف رئیس مرکز:
-1تعییي هعبًٍیي (هبلی ،آهَسؽی ،پضٍّؾی ٍ هذیز اجزایی ثز حغت ًیبس) اس عزیك پیؾٌْبد ثِ ؽَرای پضٍّؾی
ً-2ظبرت ثز تْیِ پیؼ ًَیظ دعتَرالعول ّب ٍ اجزای آًْب
-3تٌظین چبرت پیؾٌْبدی هزوش ٍ یب تغییز چبرت(ًظیز افشٍدى ثز وویتِ ّبی تخصصی) ٍ ارائِ ثِ ؽَرای پضٍّؾی
ً -4ظبرت ثز هغبئل هبلی ٍ اداری هزوش(هعبٍى هبلی هزوش در غیبة ایؾبى ٍ یب ثب تعَیض عْذُ دار ایي هغئَلیت خَاّذ ثَد)
-5تعییي عیبعت ّب ٍ اٍلَیت ّبی پضٍّؾی وِ ثِ تأییذ ؽَرای پضٍّؾی رعیذُ ٍ اثالغ آى ثِ ولیِ اعضبء هزوش
-6ثزگشاری جلغبت دٍرُ ای ثب ؽَرای پضٍّؾی هزوش حذالل ّزدٍ هبُ یىجبر
 -7ثزگشاری جلغبت دٍرُ ای ثب ولیِ اعضبء هزوش حذالل ّز  6هبُ یىجبر
-8تعییي هغئَالى وویتِ ّبی تخصصی ثب ّوبٌّگی هعبٍى پضٍّؾی هزوش ٍ صذٍر اثالغ آى ّب
-9اًجبم ّوبٌّگی ثیي هزوش ثب عبیز هزاوش هزتجظ داخل ٍ خبرج اس وؾَر ثعذ اس اًجبم ّوبٌّگیْبی السم
ماده  -6اعضاء شورای پژوهشی:
اعضبی ؽَرای پضٍّؾیً 9فز اس اعضبء ّیئت علوی توبم ٍلت پشؽىبى ٍ وبرؽٌبعبى ارؽذ اس رؽتِ ّبی هختلف (عفًَی -اپیذهیَلَصی-هذیزیت-
خذهبت ثْذاؽتی درهبًی -ثْذاؽت هحیظ -ثْذاؽت حزفِ ای -حؾزُ ؽٌبعی -آهبر -وَدوبى -للت ٍ عزٍق ٍ رٍاًپشؽىی) هی ثبؽٌذ.
تجصزُ :1اعضبء ؽَرای پضٍّؾی ثب پیؾٌْبد ّزیه اس اعضبء ؽَرای پضٍّؾی ٍ پظ اس تأییذ در جلغِ لبثل افشایؼ خَاّذ ثَد.
تجصزُ :2رئیظ هزوش هعبٍى آهَسؽی ٍ پضٍّؾی ٍ هغئَل وویتِ داًؾجَیی اس هیبى اعضبی ؽَرا ٍ پظ اس پیؾٌْبد رئیظ هزوش اًتخبة خَاٌّذ ؽذ.
تجصزُ :3ولیِ اعضبء ّیئت هَعظ ثِ ؽزط دارا ثَدى ؽزایظ هٌذرج در هبدُ  ٍ 6تجصزُ ّبی آى عضَ ؽَرای پضٍّؾی ًیش خَاٌّذ ثَد.
ماده  -7وظایف شورای پژوهشی:
-1تعییي ٍ تصَیت وویتِ ّبی تخصصی ٍ پضٍّؾی
-2تصَیت اٍلَیت ّبی پضٍّؾی هزوش
-3ثزرعی ٍ تصَیت گشارػ وبر عبلیبًِ فعبلیت ّبی هزوش
-4ثزرعی ٍ تصَیت ثَدجِ هزوش
-5تصَیت ٍ اصالح چبرت هزوش ٍ ؽزح ٍظبیف وویتِ ّبی هختلف
-6تذٍیي عیبعت ّبی آهَسؽی ٍ تصَیت ثزگشاری دٍرُ ّب ٍ وبرگبّْبی هختلف آهَسؽی وبرثزدی ،ثزگشاری وٌگزُ ٍ ؽزوت در عویٌبرّبی هزتجظ
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-7تْیِ ٍ تذٍیي عیبعت ّبی اًتؾبراتی هزوش ؽبهل چبح وتبة ،همبالتً ،ؾزیِ علوی ،ثزگشاری وٌگزُ ٍ ؽزوت در عویٌبرّبی هزتجظ
-8ثزرعی عزح ّبی پضٍّؾی ارائِ ؽذُ اس عَی اعضبی هزوش
-9تْیِ ٍ تذٍیي ثزًبهِ اعتزاتضیه هزوش
تجصزُ -1جلغبت ؽَرای پضٍّؾی ثب حضَر ًصف ثِ اضبفِ یه ًفز رعویت دارد.

ماده -8مدیر اجرایی مرکز:
هذیز اجزایی هزوش ثب پیؾٌْبد رئیظ هزوش ٍ عزح در ؽَرای پشٍّؾی ٍ تأییذ ،ثب اثالغ رئیظ هزوش تعییي هی گزدد.
ماده-9وظابف مدیر اجرایی مرکز:
 -1اطالع رسانی مناسب در خصوص وظایف،اهذاف و زمینه فعالیت های پژوهشی و آموزشی مرکس به پژوهشگران.
 -2پیگیری فرآینذ کارشناسی طرح ها توسط کارشناسان متخصض و مرتبط با طرح
 -3ارعبل گشارػ ًْبیی ّبی داٍری ؽذُ ٍعزح ّبیی وِ تَعظ ؽَرای پضٍّؾی هزوش تصَیت هی ؽًَذ ثِ هعبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍری داًؾگبُ.
 -4ثزرعی اهىبًبت ٍ تجْیشات ًزم افشاری ٍ عخت افشاری هتٌبعت ثب اّذاف ٍفعبلیت ّبی هزوش ٍ اعالم ًیبسهٌذی ّب ثِ رئیظ هزوش .
 -5اًجبم هىبتجبت اداری هزتجظ ثب هزوش ( ثب ّوبٌّگی رئیظ هزوش).
 -6پیگیزی فزآیٌذ ثْزُ هٌذی هزوش اس خذهبت الىتزًٍیىی در فضبی هجبسی.
-7تْیِ گشا رػ فعبلیت ّب ٍ الذاهبت صَرت گزفتِ ثزای ارائِ ثِ هغئَالى داًؾگبُ ٍ رعبًِ ّبی جوعی .

ماده-11اعضاء مرکز:
الف -اعضبء اصلی :رئیظ ،هعبًٍیي ،هذیز اجزایی ٍ اعضبی ؽَرای پضٍّؾی
ة -اعضبء ٍاثغتِ :ولیِ اعضبء ّیئت علوی ،وبرؽٌبعبى ارؽذ ٍ وبرؽٌبعبًی وِ در ّز عبل حذالل هجزی یه عزح تحمیمبتی هصَة هزوش
ٍّوچٌیي یه همبلِ عغح یه ثب  Affiliationهزوش چبح ًوَدُ ٍ درخَاعت عضَیت در هزوش را داؽتِ ثبؽٌذّ .وچٌیي پشؽىبى ٍ وبرؽٌبعبًی
وِ در خبرج اس داًؾگبُ هؾغَل ثِ فعبلیت ّغتٌذ در صَرت دارا ثَدى ؽزایظ فَق هی تَاًٌذ ثِ عضَیت هزوش در آیٌذ .ولیِ داًؾجَیبى عاللوٌذ در
ولیِ همبعع چٌبًچِ ؽزایظ فَق را داؽتِ ٍ یب ثِ عٌَاى ّوىبر در یه عزح تحمیمبتی ّوىبری داؽتِ ثبؽٌذ هی تَاًٌذ ثِ عضَیت هزوش در آیٌذ.
ج -اعضبء افتخبری :اعضبء ّیئت علوی عبیز داًؾگبّْبی وؾَر ٍ ّوچٌیي اعضبء تین تحمیمبتی هزاوش پضٍّؾی داخلی ٍ خبرجی هی تَاًٌذ در
صَرت هؾبروت در عزح ّبی پضٍّؾی ٍ یب همبالت ایي ÷هزوش ثِ عٌَاى عضَ افتخبری هزوش فعبلیت ًوبیٌذ.
تجصزُ :1اعضبء اصلی هَظف ثِ ارائِ حذالل یه عزح تحمیمبتی هزتجظ ثب هزوش ٍ ثِ عٌَاى هجزی در ّز عبل ثَدُ ٍ عالٍُ ثز آى ولیِ خالصِ
همبالت ٍ همبالت آى ّب وِ هزتجظ ثب حیغِ فعبلیتْبی ایي هزوش ثبؽذ هی ثبیغت ثب ًبم هزوش ارائِ یب ثِ چبح ثزعذ .چبح ٍ یب پذیزػ حذالل یه
همبلِ در هجالت  internationalدر عَل دٍعبل ٍ دٍ همبلِ داخلی ثزای اعضبء اصلی ضزٍری هی ثبؽذ.
ماده -11منابع مالی:

3

-1اعتجبرات اختصبؿ یبفتِ اس عَی داًؾگبُ علَم پشؽىی وزهبًؾبُ
 -2اعتجبرات حبصل اس اًجبم عزح ّبی تحمیمبتی هؾتزن ثب عبسهبًْب ،یب هزاوش تحمیمبتی داخل ٍ خبرج اس وؾَر
-3ووه ّب ٍ ّذایبی اؽخبؿ حمیمی ٍ حمَلی
-4ثزگشاری وبرگبّْب ٍ دٍرُ ّبی آهَسؽی
 -5ارائِ خذهبت هؾبٍرُ ای درخصَؿ عزح ّبی پضٍّؾی
ماده -12ثزًبهِ اعتزاتضیه هزوش پظ اس تؾىیل ؽَرای پضٍّؾی تْیِ ٍ ثِ تصَیت ؽَرای پضٍّؾی خَاّذ رعیذ ٍ ثِ وویتِ ّبی تخصصی جْت
عولیبتی وزدى اثالغ خَاّذ ؽذ.
ماده -13ایي اعبعٌبهِ در پبیبى دٍرُ عِ عبلِ اٍل فعبلیت هزوش ٍ لجل اس تصَیت ًْبیی در ٍسارت ثْذاؽت درهبى ٍ آهَسػ پشؽىی ،تَعظ ؽَرای
پضٍّؾی ثبسًگزی ٍ اصالح هی گزدد.
ماد -14ایي اعبعٌبهِ در  14هبدُ در تبریخ  1387/2/25ثِ تصَیت اعضبی ؽَرای پضٍّؾی هزوش رعیذ.
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