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ينيبالقاتيواحد توسعه تحق

مقدمه
هاي باليني از سال سازي پژوهشي در بخشسازي و فرهنگانداز توانمندواحدهاي توسعه تحقيقاتي باليني با چشم

در نظام . ها و صنايع استبار پژوهشي در دنيا بر عهده دانشگاه. اندازي گرديدندگذاري شده و راهدر كشور پايه1381
هاي ادغام آموزش و درمان پزشكي، مسئوليت و توان پژوهشي در يكجا تجمع مان ايران با توجه به ويژگيسالمت و در

توان مديريت صحيح در منابع و هدايت پژوهش در بخش بهداشت و درمان كشور به يافته كه با استفاده از اين فرصت مي
انتقال دانش صرف، به توليد دانشمند و پژوهشگر، در گذر از سير تاريخي پيشرفت رسالت دانشگاهها، از . عمل آورد

ها قرار گرفت و بسياري از مراكز تحقيقاتي با كمك و قسمت بزرگي از مسئوليت پژوهش در هر كشور بر عهده دانشگاه
هدف نهايي نظام سالمت هر كشور، ارتقاء سالمت عمومي، برقراري و . ها توانايي ادامه فعاليت يافتندحمايت دانشگاه

ها و القاي پژوهش در اين ميان، با ارائه رهنمود در طراحي و اجراي سياست. يشبرد عدالت بهداشتي در ميان مردم استپ
.كندهاي تشخيصي و درماني جديد، نقش به سزايي در نيل نظام سالمت به اين هدف ايفا مينگرش

قيقات به طور عام يعني افزايش ظرفيت نخست جايگاه واالي تح: حائز اهميت تحقيقات در علوم پزشكيهايجنبه
توليدي جامعه و رسيدن به استقالل داخلي و اهداف توسعه مبني بر تحقيقات و تحوالت علوم كه سبب دستيابي به 

.آوردتكنولوژي و رهايي از وابستگي به بيگانگان شده و زمينه خوداتكايي را فراهم مي
زا و اقدامات و يني است كه با گسترش شناخت عوامل بيماريهاي پزشكي و بالدوم جايگاه پر اهميت پژوهش

هاي الزم موجب ارتقاي سطح علمي نيروي انساني و رشد و بالندگي در توسعه بهينه اقتصادي و اجتماعي شده پيشگيري
است

آن نقش متاسفانه عوامل بازدارنده متعددي در راستاي به كارگيري از ابزار پژوهش و برخورداري جامعه از نتايج
گذاري، عدم هاي كالن پژوهشي، فقدان نظام اولويتگذاريتوان به ضعف شديد در سياستدارند كه از اين عوامل مي

- ها و توانمنديهاي پژوهشي در كشور و فقدان قابليتاي بين پژوهشگران، ضعف شديد در زير ساختوجود ارتباط شبكه
توان موانع عمده موجود در پژوهش را در سه بخش اصلي ارتي ديگر ميبه عب. هاي پژوهشي در سطوح مختلف اشاره كرد

:در نظر گرفت
بخش مربوط به نظام مديريتي و سياستگذاري–1
بخش مربوط به محققين و پژوهشگران–2
بخش مربوط به امكانات، تجهيزات و زيربناهاي پژوهشي–3

در بخش اول از موانع موجود در تحقيقات باليني :ارينظام مديريتي و سياستگذعوامل بازدارنده در -1
ها، نامناسب بودن نظام هاي غيرمنطبق بر رسالت آموزشي و پژوهشي در دانشگاهگذاريتوان به مواردي نظير سياستمي

هاي پژوهشي، شفاف نبودن وظايف گذاري ضعيف و نامناسب براي فعاليتآموزش باليني براي تربيت پژوهشگر، ارزش
مراكز (هاي باليني، ضعف نظام اطالعات پايه در بخش باليني ژوهشي هيأت علمي، عدم وجود ساختار پژوهشي در گروهپ

هاي باليني با هاي پژوهشي علوم باليني و ضعف شديد ارتباط بين گروهدار نبودن برنامه، هدف)پزشكي، بانكهاي اطالعاتي
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عملكرد هر سيستم كالن مديريت پژوهشي كه در مقام . ژي اشاره كردهاي علوم پايه، صنعت، آمار و اپيدميولوگروه
هاي كننده نظام پژوهشي قرار دارد بايد عمدتاً بر سياستگذاري و مديريت پژوهش در زمينهگذار و هدايتسياست
، تأمين هاي هدفمندسازي نيروي انساني، ايجاد ساختار مناسب پژوهشي، هدايت تحقيقات در جهت انجام پژوهشظرفيت

.برداري مناسب از نتايج تحقيق باشدمنابع مالي الزم و بهره

.باشدشامل موارد زير مي:عوامل بازدارنده در بين برخي محققين و پژوهشگران-2
نداشتن انگيزه براي تحقيق به دليل عدم پاسخ به نيازهاي مالي محقق، حاكميت بروكراسي محض بر مسائل : الف

ميلي اساتيد به ارتقاء علمي، جدي نبودن سهم تحقيق بر ارتقاء و احساس وجود روابط به جاي ، بيمالي و اداري تحقيق
.ها و فرآيندهاي توسعه تحقيق در سطح مليضوابط براي تصويب طرح

نداشتن مهارت كافي در زمينه متدولوژي تحقيق، زبان خارجي، روش دسترسي به منابع، استفاده از رايانه، نحوه : ب
.ش مقاله و پايين بودن سطح كيفي برخي پژوهشگران كشورنگار

در بخش مربوط به زيربناهاي : عوامل بازدارنده در زمينه امكانات، تجهيزات و زيربناهاي پژوهشي-3
پژوهش محدوديت دسترسي به منابع اعم از نيروي انساني به عنوان همكار، تجهيزات و مواد مصرفي به خصوص در 

...ها و رز خارجي مورد نياز است، دريافت منابع كامل كتب و ژورنالهايي كه اپروژه
توان مواردي نظير تكراري بودن موضوعات، عدم رعايت در بخش مربوط به موضوع تحقيق و انتشار نتايج آن مي

يل ضعف يافته در امر تحقيق پيرامون موضوع انتخابي، مشكالت پذيرش مقاالت در مجالت معتبر خارجي بدلروش نظام
متدولوژي و احياناً موضوعات سياسي و همچنين مشكالت مالي و كسب رواديد در خصوص ارايه مقاالت در سمينارها و 

.هاي خارج از كشور را عنوان كردكنفرانس
عامل عمده محدودكننده 3در يك بررسي كه با هدف تعيين موانع تحقيق در ايران انجام شد از نظر محققين 

مالي و اداري و ديوانساالري اداري حاكم بر كنندهوجود فرهنگ كار گروهي، قوانين و مقررات محدودتحقيقات، عدم 
.ها عنوان گرديدبررسي و تصويب طرح

هاي تحقيقاتي محدود ها در پژوهش هر كشور، تنها به حمايت مالي و علمي از مراكز و طرحنقش گسترده دانشگاه
ها را در امر توسعه پايدار هر ن از موارد مهمي است كه الزمه حفظ نقش دانشگاهشود، تربيت و پرورش پژوهشگرانمي

.كندتر ميكشور پررنگ
اي و به دنبال آن در واقع پژوهشگران موتور محرك توليد فكر و خالقيت جديد هستند، رشد و بالندگي هر جامعه

پذيري پژوهشي و مر خود را در جهت ريسكرشد و بالندگي جهاني مديون نخبگاني است كه با ايثارگري وقت و ع
تربيت پژوهشگر عالوه بر محيط و امكانات فيزيكي، نياز به بسترهاي ديگري از جمله معلمين و . اندتحقيقات وقف نموده

واضح است كه نتيجه نهايي فرآيند تربيت پژوهشگر جز با . اساتيدي دارد كه بار مهمي را در اين فرآيند بر عهده دارند
بر اساس اهميت تحقيقات . پذير نيستهاي باالي پژوهشي توسط اساتيد و اعضاء هيأت علمي امكانتوانمنديكسب

ها در باليني كاربردي و نقش آن در ارتقاء سالمت كشور و از جهت ديگر با توجه به ضعف كيفي و كمي در اينگونه پژوهش
درماني «مه چهارم توسعه پزشكي كه مراكز اهداف برناهاي كشور و با توجه بههاي پژوهشي دانشگاهمجموعه تالش

تبديل خواهند شد، ضرورت تشكيل واحدهاي پژوهشي باليني در » آموزشي، پژوهشي و درماني«به مراكز » آموزشي
-هدف اين واحد ايجاد و ارتقاء توانمندي. ناپذير استباشند اجتنابها ميدرون فيلد آموزشي درماني كه همان بيمارستان

.باشدهاي باليني ميهاي پژوهشي و تشويق و ترغيب اعضاء هيئت علمي در انجام پژوهش
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نامه واحدهاي توسعه تحقيقات باليني و شوراهاي پژوهشي آئين

بيمارستانهاي آموزشي
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مقدمه
از تحقيقات گيري تفكر حمايتموجب شكلتالش جهت توسعه پژوهشهاي كاربردي و گسترش مرزهاي دانش 

درماني از طرف معاونت -آموزشيها و اعضا هيئت علمي دربيمارستانهايباليني با استفاده از ظرفيتهاي بالقوه بيمارستان
بر اين اساس واحدهاي توسعه تحقيقات باليني و . وري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شداتحقيقات و فن

بيمارستانها با هدف ترغيب و توانمندسازي اعضاي هيئت علمي و فراهم نمودن تسهيالت جهت انجام شوراهاي پژوهشي
.تشكيل مي شوندزير نظر معاون پژوهشي بيمارستانهاي آموزشيپژوهش در بيمارستان

:هدف كلي-1ماده 
لينيتوسعه پژوهشهاي با)1
شوراي پژوهشي بيمارستان آموزشي و واحد حمايت از توسعه تحقيقات باليني به منظورتوسعه كمي و كيفي )2

درماني تابعه - مراكز آموزشينامه درها به موجب اين آئينپژوهشهاي باليني و هدايت آنها به سوي اولويت
.شونداندازي مينظر معاونت پژوهشي راهدانشگاه و تحت 

: اهداف اختصاصي-2ماده 
ترغيب پژوهشهاي باليني در دانشگاههاتشويق و)1
هاي بالينينياز پژوهشفراهم آوردن تسهيالت مورد)2
توانمندسازي اعضاي هيئت علمي)3
ارتقا كمي و كيفي مقاالت پژوهشي)4
هاي بالينيحمايت مالي ازپژوهش)5
قيقاتي مشترك واحد توسعه تحقيقات بالينيهاي تحجلب مشاركت كليه اعضاي هيئت علمي دانشگاه در طرح)6

:اندازي واحد تحقيقات بالينيراه- 3ماده 
مين نيروي انساني مورد أو تآوري امكانات مناسب دستيابي به منابعص محل مناسب ، تجهيز واحد، فراهماختصا-1

.باشدنياز جهت انجام امور اداري و كامپيوتري بعهده بيمارستان مي
هاي آن به عهده هاي آموزشي مرتبط با پژوهش به منظور توانمندسازي اعضاي هيئت علمي و هزينهامهاجراي برن-2

.باشدمعاونت پژوهشي دانشگاه مي
.نويسي به زبا ن انگليسي بر عهده معاونت پژوهشي خواهد بودمين مشاور آماري و اپيدميولوژي و مقالهأت-3
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هاي توانمندسازي در صورت معرفي گروه آموزشي مربوطه در برنامهتخصصي شركت دستياران تخصصي و فوق-4
.بالمانع است

:تشكيل شوراي پژوهشي بيمارستان آموزشي-4ماده 
مين اهداف زير تشكيل أدر بيمارستانهاي داراي واحد توسعه تحقيقات باليني و به منظور تاًشوراي پژوهشي صرف

:شودمي
هاي پژوهشي دانشگاهر راستاي سياستمشي پژوهشي بيمارستان دتصويب خط)1
مين نيروي انساني و تسهيالت مورد نياز واحد توسعه تحقيقات بالينيأبسترسازي و ت)2
هاي پژوهشينظارت برحسن انجام فعاليت)3
هاي پژوهشي در آموزش و درمانتالش در جهت ادغام فعاليت)4
تالش در جهت نهادينه كردن پژوهش در بيمارستان)5
طبق ضوابطي كه . (هاي تحقيقاتي دانشجوياننامههاي پژوهشي پيشنهادي و پايانطرحبررسي و تصويب)6

)كندتفويض اختيار ميهر دانشگاه پژوهشي شوراي
يد كميته اخالق در أيبررسي و تصويب طرحهاي پژوهشي در شوراي پژوهشي تابع موازين اخالقي مورد ت:1تبصره

.دپژوهشهاي علوم پزشكي دانشگاه مي باش

: اعضاء شوراي پژوهشي بيمارستان عبارتند از- 5ماده 
معاون پژوهشي دانشگاه يا نماينده ايشان)1
رئيس بيمارستان)2
معاون پژوهشي يا آموزشي بيمارستان )3
سرپرست واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان)4
هيات علمي اپيدميولوژيست يا آمار حياتيءيكنفر از اعضا)5
هيات علمي هرگروه تخصصي يا فوق تخصصي موجود در بيمارستان به انتخاب اعضاي حداقل يكنفر از اعضا )6

هيات علمي آن گروه
.شود رئيس بيمارستان به عنوان رئيس شوراي پژوهشي و سرپرست واحد به عنوان دبير شورا تعيين مي: 1تبصره 
گردند و انتخاب سال منصوب مياعضاي شوراي پژوهشي با حكم معاون پژوهشي دانشگاه براي مدت دو : 2تبصره 

.مجدد آنها بالمانع است 
منتفي 5ضرورت بند يا آمار حياتي باشندشورا متخصص اپيدميولوژيءكه هر يك از اعضادر صورتي:3تبصره 

.است

: بالينيتحقيقاتسرپرست واحد توسعه - 6ماده 
گردد و انتخاب مجدد منصوب ميي دانشگاهسرپرست واحد به پيشنهاد رئيس بيمارستان و با حكم معاون پژوهش

آن بالمانع است
عهده شورا ه سرپرست واحد بكه شوراي پژوهشي در بيمارستان تشكيل شده باشد پيشنهاددر صورتي:1تبصره 

خواهد بود



��� و ���� ا�
�ن 	���ندا�دا�دا�دا� �م ���� و ����ت  ���ا����� و ���� ا�
�ن 	���ن�  �م ���� و ����ت  ���ا����� و ���� ا�
�ن 	���ن�  �م ���� و ����ت  ���ا����� و ���� ا�
�ن 	���ن�  �م ���� و ����ت  ���ا�� �
و فناوريپژوهشيمعاونت 

 � �!" #$%&

: منابع مالي واحد- 7ماده 
:كنداستفاده ميتواند از منابع مالي زيرواحد توسعه تحقيقات باليني مي

درآمدهاي اختصاصي بيمارستان)1
كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي)2
هاي تحقيقاتيحمايتهاي مالي معاونت پژوهشي دانشگاه براي اجراي طرح)3

:مراحل درخواست و صدور موافقت–8ماده 
ررسي واست معاونت پژوهشي دانشگاه و ببا درخواندازي واحد توسعه تحقيقات باليني و شوراي پژوهشيراه

.گيردصورت ميشوراي پژوهشي دانشگاهتصويب آن در 
.اعالم نمايدفوق اندازي واحدرئيس بيمارستان مربوطه بايد موافقت كتبي خود را با راه- الف:1تبصره 

.دروز آمد وجود داشته باشو امكان دسترسي مناسب به منابع پايه وسيستم كتابخانه بيمارستان باز- ب
.دسترسي آسان به اينترنت در محل واحد وجود داشته باشدامكان- پ

جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ سي و پنجمينچهارصد و به همراه اساسنامه پيوست در نامهاين آئين**

. هت اجرا به واحدهاي تابعه ابالغ گرديدجو قرار گرفت مورد تصويب8/2/93
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واحد حمايت از تحقيقات بالينياساسنامه
كليات

و كمك به رفع نيازهاي سمناندانشگاه علوم پزشكي آموزشيهايها در بيمارستانبه منظور هدفمند شدن پژوهش
كه من بعد به اختصار واحد پژوهشي كشور در زمينه علوم پزشكي و بهداشتي و درماني، واحد حمايت از تحقيقات باليني

. تأسيس و امور آن طبق اين اساسنامه اداره خواهد شدشود،ناميده مي

هدف : 1ماده 
هاي اي از عرصههاي دانشگاه در طيف گستردههدف واحد فراهم نمودن بستر مناسب پژوهش در بيمارستان

. شدباهاي مرتبط ميرساني نتايج به دست آمده از تحقيقات، به سازمانمولكولي تا سطح جامعه و انتشار و اطالع

وظايف : 2ماده 
هاي مختلف امور پزشكي، اي در زمينههاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعهساماندهي طرحسازي وزمينه-1

هاي وابسته به آنبهداشتي و درماني و رشته
حقوقي داخل و خارج فراهم نمودن شرايط براي ارائه خدمات و مشاوره علمي و فني به اشخاص حقيقي و-2

نشگاه توسط مراكز تحقيقاتي دانشگاهدا
هاي پژوهشي مراكز تحقيقاتي دانشگاه و هدايت اجرايي مناسب آنهاسنجي اولويتنياز-3
هاهاي دانـشگاه در زمينـه برگزاري كارگاهريزي و اجراي سيـاستمشــاركت در بـرنامه- 4
تجهيزات مناسب از طريق جذب منابع داخل و شناسايي نيازهاي مراكز تحقيقاتي و فراهم آوردن امكانات و-5

خارج دانشگاه
هاي مختلف جامعه سازي براي ارائه خدمات مرتبط به بخشزمينه-6
ارتباط فعال و سازنده با ساير مؤسسات و جوامع علمي و پژوهشي در داخل و خارج از كشور و اشخاص حقيقي و - 7

.ابط دانشگاهحقوقي متخصص يا مبتكر در چارچوب مقررات و ضو

اركان : 3ماده 
شوراي واحد:الف
رئيس واحد: ب

:شوراي واحد) الف
:تركيب-1

)شورارئيس(رئيس واحد - 1- 1
) دبير شورا(پژوهشي واحد - معاون آموزشي- 2-1
)عضو شورا(نماينده معاون پژوهشي دانشگاه - 1- 3
هيأت علمي ءاعضا- 1- 4
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:اختيارات شوراي واحدوظايف و-2
هاي پژوهشي، آموزشي واحد و بيمارستانهاي دانشگاهتدوين سياست- 2- 1
نظارت بر كليه مفاالت واحد-2-2
بررسي نيازهاي تجهيزاتي، انتشاراتي، علمي و پژوهشي واحد و بيمارستانها- 2- 3
ر محدوده هاي مناسب در راستاي برقراري ارتباط علمي با ساير مراكز آموزشي و پژوهشي داتخاذ سياست- 2- 4

ضوابط و مقررات دانشگاه 
توسط نامه مربوطه متعاقباًشيوه(هاي پژوهشي ارجاع شده از مراكز تحقيقاتي دانشگاه بررسي و تصويب طرح-5-2

.)شوراي پژوهشي دانشگاه تنظيم و ارائه خواهد شد

رئيس واحد) ب
. شوديرئيس واحد از بين اعضاي هيأت علمي و با حكم رئيس دانشگاه منصوب م

:واحدوظايف رئيس
اداره و هدايت واحد براي انجام هرچه بهتر امور مربوطه در چارچوب اساسنامه- 1
قراردادها و اسناد مالي و اداري، برابر ضوابط و مقررات جاري دانشگاهءامضا-2
پيشنهاد بودجه ساليانه به مراجع ذيصالح - 3
بيمارستانهاي دانشگاهواحد وهاي ارزشيابي بر كليه فعاليتنظارت و- 4
.ارائه گزارش عملكرد ساليانه به رياست دانشگاه-5

. باشدمينامه مالي و معامالتي دانشگاهواحد از نظر مقررات مالي مشمول آئين: 4ماده 

ات اعضاي هيأت علمي پژوهشي واحد از نظر مقررات استخدامي و نحوه گزينش علمي و عمومي تابع مقرر:5ماده 

. باشنددانشگاه مي

تأييد شوراي دانشگاه موافقت هيأت رئيسه و،هر گونه تغيير در مفاد اين اساسنامه به پيشنهاد شوراي واحد: 6ماده 

.پذير استامكان


