
 تربت  حیدریه   درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه
 

  درمان معاونت

 معاونت درمان پژوهشی علمی کمیته داخلی نامه آیین                                              

 
 

 مقدمه

رود.  های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار می ها و شاخص یکی از محور علم و دانشدر دنیای امروز، 

به میزان تولید و مصرف اطالعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی  علمسنجش سطح 

خود انجام  هایی که های ما یا با مطالعه منابع اطالعاتی موجود و یا بنا به پژوهش موثق وابسته است. دانسته

 آید.  دهیم، به دست می می

ایم و اگر مبتنی بر  های قبلی باشد، در واقع به مصرف اطالعات پرداخته ها بر پایه نتایج پژوهش اگر این دانسته

های جاری باشد، تالش ما به تولید اطالعات منجر شده است؛ بنابراین، منبع اصلی تولید  مشاهدات و تحلیل

گیرد. پژوهش در هر موضوع، به  های پژوهشی است که انجام می در واقع حاصل فعالیتاطالعات و دانش جدید 

مند در راستای توسعه دانش موجود درباره  هر گونه و در هر سطحی که انجام شود، تالشی منسجم و نظام

برای  های ممکن هایی است که با آنها سروکار داریم. پژوهش کوششی است برای یافتن بهترین راهکار موضوع

 های زندگی. حل مشکالت موجود در عرصه
موفقیت و توسعه پژوهش در هر جامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی )پژوهش مدار( در آن جامعه است. 

های گوناگون است. در این نوع نگاه پیش از  منظور از رویکرد پژوهشی نگاهی مبتنی بر پژوهش نسبت به موضوع

شود. به بیان  گیری ارتباط دارد، توجه می های قبلی که به موضوع تصمیم پژوهشهای  هر تصمیم مهم به یافته

های قبلی برای بهبود وضع موجود استفاده موثری به عمل  های پژوهش مدار از یافته دیگر، در رویکرد پژوهش

وضعیت  های خود رویکردی پژوهشی دارند، پیش از هر گونه تصمیم به مطالعه آید. کسانی که در فعالیت می

اندیشند. همچنین، آنان تالش  ها می موجود پرداخته و با تجزیه و تحلیل مشاهدات خود به بهترین راهکار

ای بهره گیرند؛ بنابراین، رویکرد پژوهشی به قشر یا  کنند تا از نتایج آثار سایر پژوهشگران نیز به نحو شایسته می

ود که در سطوح و امور گوناگون جامعه تسری یافته گروه خاصی محدود نشده و زمانی سرچشمه اثر خواهد ب

 باشد.
آید.  در واقع پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار می

اگر پژوهشی نشود، دانش بشری افزایش نخواهد یافت و دچار سکون و رکود خواهد شد. بدون انجام پژوهش امور 

های  ز پویایی و نشاط الزم نیز برخوردار نخواهد بود. همه آنچه به عنوان پیشرفت علوم در دورهآموزشی نیز ا

اند و ذهن  شناسیم، حاصل تالش افرادی است که در کار خود رویکردی پژوهشی داشته گوناگون تاریخ می

 های پژوهشی آنان بوده است. پرسشگرشان همواره محرکی برای فعالیت

 



 اف فصل اول : اهد  

 : کلی اهداف
 

 کیفیت با خدمات ارائه منظور به رسنل درمانی پ و پژوهش یادگیری و آموزش سطح کیفی رتقا ا -1

 درمان های سیاست راستای بهینه در و مطروحه

  درمانی  کارکنان بین در پژوهش فرهنگ گسترش جهت در تالش -2

 از حاصل نتایج از استفاده با درمانی مراکز و بیمارستانها سطح در آموزشی های برنامه در تحول -3

 تحقیقات

 معاونت های سیاست براساس ) ها پژوهش کیفی و کمی تقویت ( آموزشی تحقیقات کردن هدفمند -4

 درمان

 
    : اختصاصی اهداف

 

  درمانی  بالینی توسط کارکنان مشکالت و معضالت شناسایی -1

 شده شناسایی مشکالت مطابق مرکز هر فعالیت به توجه با یشپژوه اولویتهای لیست تهیه -2

 پژوهشی های طرح مجریان ایبر مشاوره ارائه -3

  درمانی  کارکنان پژوهشی مهارتهای ءارتقا منظور به آموزشی های دوره گزاری بر -4

 معتبر های نشریه در درمانی  کارکنان پژوهشی مقاالت سهم افزایش -5

  رسنل درمانی پ مرتبط های نامه پایان با همکاری و هدایت -6

 درمانی کزامر سطح در شده انجام های فعالیت مستندسازی -7

 

 دوم : محور های پژوهش فصل 

 بهبود و ارتقا سطح سالمت بیماران در بخشهای مختلف بالینی -1

 افزایش شاخص های ارتقا مراقبت از بیماران -2

 درمانی و خطرات حرفه ای کارکنان شناسای معضالت اصلی -3

 کارکنان درمانیبرنامه ریزی آموزشی  -4

 منابع انسانیمدیریت  -5

 ارزشیابی برنامه های اموزشی -6

 کارکنانتوانمندسازی  -7

 آموزش مبتنی بر حل مساله -8

 نظام انگیزش و تشویق -9

 قانون و اخالق حرفه ای -11



 تاکید بر پژوهش در آموزش -11

 پژوهش بر تکیه بر اعتباربخشی -12
 پژوهشی علمی کمیته ترکیب : سوم فصل

 ساختار کمیته

 

 رئیس کمیته

 نائب رئیس کمیته

 دبیرکمیته

 اعضای اصلی

 مدعوین
 
 

 وحقوقی ثابت اعضای -الف

 )آقای دکتر بهروز( کمیته رئیس -معاون درمان -1

 ) خانم ارمی(ئب ریئس نا -دانشگاه پرستاری رییس اداره -2

 ) خانم عبداله پور( دانشگاه درمان معاونت پژوهشی کمیته بیر د -مسئول واحد مامایی  -3

 آقای میری( -) خانم مومن زاده درمانی آموزشی مراکز در شاغل از کارکنان نفر 5تا  3  -4

خانم  -اژدری آقای دکتر -) آقای دکتر رنجبر مامایی و پرستاری دانشکده علمی هیئت اعضای از 3-4 -5

 (، آقای دکتر رضا قاسمی، آقای دکتر بابک تیمورزادهتاتاری

 
 :مهمان اعضای -ب  

 

کمیته پژوهش  اهداف پیشبرد برای آنان حضور ، مطروحه مشکل و موضوع به توجه با افرادیکه سایر -1

 وغیره آمار کارشناس ، پرستاری خدمات مدیران ، دانشگاه علمی هیئت اعضای شامل است
 اختیارات و وظایف : چهارم فصل

 پژوهشی علمی کمیته داخلی نامه آیین تصویبتهیه و تدوین و -1

 بررسی اولیه و اولویت بندی عنوان های طرح شده در کمیته -2

 انجام و پیگیری در کارکنان های مهارت افزایش منظور به آموزشی های دوره اجرای جهت ریزی برنامه-3

 پژوهشی های طرح

 پژوهشی های طرح انجام جهت الزم زمینه نمودن فراهم-4

 پژوهشی های فعالیت انجام برای نیاز مورد بودجه تامین جهت در تالش-5



  تابعه بیمارستانهای در شاغل کارکنان استفاده جهت کاربردی های تحقیق نتایج انتشار-6

 سطح معاونت درمان در شده انجام های پژوهش های یافته از استفاده جهت ریزی برنامه-7

 درمانی – آموزشی مراکز و بیمارستانها پژوهشی های فعالیت بر نظارت-8

 دانشگاه مختلف های معاونت و ها سازمان سایر پژوهشی های طرح دراجرای همکاری و کت شر-9

 و ارائه فرایندهای برتر به جشنواره مطهریتسهیل فرایند های پژوهشی -11

 کار گردش : پنجم فصل

 در و ، تشکیل اعضا و کمیته دبیر یا ئب ریئس، نارئیس درخواست با پژوهشی علمی موضوعات طرح با جلسه

فلوچارت گردش . پرداخت خواهد نظر تبادل و بحث به کاربردی تحقیقات انجام و پژوهشی های الویت زمینه

 کار به شرح زیر می باشد.

                       تحقیقاتی طرحتصویب و اجرای فرآیند                       
 
    

   
 

    

عدم تایید                                                                                                                                                                                        تایید     

                          

 

 

   

عدم تایید                                                                                                                           تایید  

     

 

 

                             عدم تایید                                                         تایید             

  

      

 

 

 

 

کمیته پژوهشپیشنهاد ایده توسط محقق به    

جهت بررسی مالحظات  دانشگاه ارجاع به کمیته اخالق

حاخالقی طر  

طرحبه محقق جهت تکمیل فرم تصویب ارجاع   

 اعالم به مجری و راکد شدن طرح

 

اولیه از جهت قابلیت اجرایی طرحبررسی   

و  جهت بررسی کمیته پژوهش معاونت درمانرجاع به ا اعالم به مجری و راکد شدن طرح

عنوان طرحتصویب   

 اعالم به مجری و راکد شدن طرح
طرح همره با  کمیته پژوهش معاونت درمان جهت داوریتکمیل پروپوزال توسط مجری و ارجاع به 

  وهشیحضور یک داور و ناظر به نمایندگی از شورای پژ

 

ارجاع به  جهتانجام اصالحات خواسته شده داوران و تایید داور نهایی و تکمیل قسمت هزینه های طرح 

بودجه تصویب کمیته  

 ارجاع به شورای پژوهشی جهت تصویب نهایی طرح و انعقاد قرارداد مابین واحد پژوهش و مجری 



 

 

 

                                     عدم تایید                                                                                          تایید                                                                                                                                                    

                                       
 
 
 
 

 جلسات تشکیل محل : ششم فصل
 

  سالن اجتماعات معاونت درمان محل در جلسات

 
 : وظایف اعضا هفتم فصل

 شرح وظیفه عنوان ردیف

دراختییار   –بررسیی صویابات جلسیات   یل      –اداره جلسات به شکل علمی  رئیس کمیته 1

سیانهه اابی     گزارش و گذاشتن زصان صساوی به افراد جهت ارایه م تحلیل

صیدور  –صشخص همادن دستار کیار جلسیه بییدی     –جمع بندی جلسات  –

 ابالغ اعضا

 صاارد فاق درغیاب رئیس  هائ  رئیس کمیته 2

 در شیرکت  جهیت  اعضیا  صوابات ، دعیات  صارت جلسات  رائت ث ت دبیرکمیته 3

 صوابات، پیگیری و صارتجلسات رسال جلسات ، ا دستار تنظیمجلسات، 

 صوابات ، اهجام

 

 شرکت بما ع درجلسات –شرکت فیال درجلسات  اعضای اصلی 4

 
 :کمیته نائب ریئسو  رئیس وظایف

 جلسات نظم برقراری - 1 

 کمیته دبیر توسط ابالغی مصوبات مضا ا -2

 کمیته جلسات در فعال حضور -3

 

از انعقاد قرارداددرصد مبلغ قرار داد پس  25پرداخت   

درصد مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش نهایی طرح که به تایید ناظر طرح و تصویب شورای  25پرداخت 

 پژوهش رسیده باشد

 

درصد( پس از ارائه  مقاالت متعهد 50پرداخت مابقی مبلغ قرارداد)

 شده توسط مجری

 اطالع به مجری جهت پاسخگویی

 

 

 

 



 :کمیته دبیر وظایف

 صورتجلسات تحریر  -1

 مصوبات قرائت -2

 جلسات در شرکت جهت اعضا دعوت -3

  جلسات دستور تنظیم -4

 به اعضا کمیته مصوبات و صورتجلسات رسال ا -5

 مصوبات انجام پیگیری -6

 ساالنه گزارش و تحلیل -7

 
 

 : تبصره ها : هشتمفصل 
 

 .باشد می کمیته رئیس عهده بر جلسات نظم حفظ -1

 فرد عضویت ابالغ سال هر طول در جلسه سه تعداد به هماهنگی بدون و موجه غیر غیبت صورت ر د -2

 .شد خواهد نامبرده لغو

 توالی جلسات حداقل یکبار در ماه و تعداد بیشتر بر حسب نیاز -3

 از اعضا باشد. 51%+1تشکیل جلسات بر اساس  -4
  کمیته رئیس تشخیص با پرسنلی پرونده در درج با ساالنه تشویق -5

 جهت شرکت در جلسه خدمت محل به ارائه جهت ماهانه کارکرد گواهی صدور -6

 بود خواهد اولیه تصویب از پس سال یک حداکثر کمیته داخلی نامه آیین زنگری با -7

 .باشد می پذیر امکان کمیته نظر با موعد از قبل زنگری با -8
 

 

مورد             3/8/95فصل  تدوین  و در جلسه کمیته علمی پژوهشی  مورخه    هشتاین آیین نامه  در  

 تصویب قرار گرفت 



 


