آئیننامه
مراكز توسعه پژوهشهای بینرشتهای
(معارف اسالمی و علوم سالمت)

تهیه و تنظیم:
مدیریت ارتقاء کارآمدی استادان معارف اسالمی
معاونت آموزشی و پژوهشی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

با عنایت به تفاهمنامه مورخ  0930/10/01فیمابین معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
و مستند به نامه شماره /9013د 011/مورخه  0933/13/10معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی بمنظور گسترش مرزهای دانش و تحقیقات نوآورانه با تأکید بر پژوهش بینرشتهای در حوزه
معارف اسالمی و علوم سالمت ،این آئیننامه به شرح ذیل تصویب میگردد.
 )1تعاریف:
مركز :در این آئیننامه "مرکز توسعه پژوهشهای بین رشتهای معارف اسالمی و علوم پزشکی" به اختصار «مرکز»
نامیده میشود که بعنوان واحد تحقیقاتی در این حوزهها اقدام به تحقیق و پژوهش خواهد کرد.
منطقه :منظور "منطقه آمایشی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور" مصوب
جلسه  007شورایعالی انقالب فرهنگی است که بر اساس سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سالمت کشور تدوین
گردیده .در زمان نگارش آئیننامه 01 ،کالن منطقه به شرح ذیل میباشند:
-0منطقه یک شامل دانشگاههای علوم پزشکی گیالن ،مازندران ،بابل،گلستان ،سمنان و شاهرود
 -7منطقه دو شامل دانشگاههای علوم پزشکی تبریز ،ارومیه ،اردبیل و دانشکدههای علوم پزشکی مستقر در منطقه
 -9منطقه سه شامل دانشگاههای علوم پزشکی کرمانشاه ،همدان،کردستان و ایالم
-0منطقه چهار شامل دانشگاههای علوم پزشکی اهواز ،لرستان ،دزفول و دانشکدههای علوم پزشکی مستقر در
منطقه
-3منطقه پنج شامل دانشگاههای علوم پزشکی شیراز ،جهرم ،فسا ،بندرعباس ،بوشهر ،یاسوج و دانشکدههای علوم
پزشکی مستقر در منطقه
 -0منطقه شش شامل دانشگاههای علوم پزشکی زنجان ،اراک ،قزوین ،قم ،البرز و دانشکدههای علوم پزشکی
مستقر در منطقه
 -0منطقه هفت شامل دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان ،یزد ،کاشان و شهرکرد
 -8منطقه هشت شامل دانشگاههای علوم پزشکی کرمان ،زاهدان ،رفسنجان ،جیرفت ،زابل ،بم و دانشکدههای
علوم پزشکی مستقر در منطقه
-3منطقه نه شامل دانشگاههای علوم پزشکی مشهد ،بیرجند ،بجنورد ،سبزوار ،گناباد ،تربت حیدریه و دانشکدههای
علوم پزشکی منطقه
-01منطقه ده شامل دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،شهید بهشتی ،ایران ،بقیه ا ،...شاهد ،ارتش ،بهزیستی و
توانبخشی
دانشگاه :منظور از دانشگاه" ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رئیس منطقه آمایشی" میباشد
که به شرح زیر است:
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-0منطقه یک :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
 -7منطقه دو :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
 -9منطقه سه :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
-0منطقه چهار :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز
-3منطقه پنج :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
 -0منطقه شش :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
 -0منطقه هفت :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
 -8منطقه هشت :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
-3منطقه نه :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
-01منطقه ده :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
تبصره :0با عنایت به گردشی بودن منطقه  9مقرر شد که یک مرکز دردانشگاه علوم پزشکی همدان ایجاد گرددلذا بااحتساب آن به یازده مرکز تبدیل گشت.
تبصره :7با عنایت به توافق با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،درمان و علوم پزشکی،مرکزپژوهشیمنطقه ده در دانشگاه علوم پزشکی ایران ایجاد و راه اندازی می گردد و تمامی اختیارات مربوط در ایین نامه به
این دانشگاه محول می شود.
نهاد :منظور "نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها" میباشد.
پژوهشگر :به دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و باالتر مورد تایید وزارتین(علوم و بهداشت) در رشتههای
مرتبط با معارف اسالمی و علوم پزشکی اطالق میشود که به فعالیت تحقیقاتی در مرکز اشتغال داشته باشد.
پژوهشگر تمام وقت :پژوهشگری است که با ابالغ رئیس مرکز حداقل  01ساعت در هفته در آن واحد حضور
و به فعالیت تحقیقاتی اشتغال داشته باشد.
پژوهشگر نیمه وقت :پژوهشگری است که با ابالغ رئیس مرکز کمتر از  01ساعت و حداقل  71ساعت در هفته
در آن مرکز حاضر و به فعالیتهای تحقیقاتی اشتغال داشته باشد.
پژوهشگر پاره وقت :پژوهشگری است که با ابالغ رئیس مرکز کمتر از  71ساعت در هفته در آن واحد حضور
داشته و به فعالیت های تحقیقاتی و یا مشاوره ای مشغول باشد.
 )2اهداف:
 -0تولید دانش بین رشتهای (معارف اسالمی و علوم سالمت)مبتنی بر نیازهای جامعه
 -7طراحی و انحام پژوهش های بین رشته ای معارف و علوم سالمت
 -9ارتباط بیشتر گروه معارف اسالمی با سایر گروههای مربوط به سالمت در حوزه مطالعات بین رشتهای
 -0انسجام بخشی به پژوهشهای قبلی انجام شده در حوزه بین رشتهای معارف اسالمی و علوم سالمت
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 -3ترغیب ،تشویق و به کار گیری استادان به پژوهش در حوزه بین رشتهای معارف اسالمی و علوم سالمت
 -0بستر سازی جهت پژوهش در حوزه تاثیر معارف اسالمی در سالمت و علوم پزشکی
 -0ایجاد و تقویت همکاری های علمی بین اعضاء هیأت علمی گروههای معارف اسالمی و سایر گروههای علوم
پزشکی
 -8افزایش توان علمی گروههای معارف اسالمی
 )3تركیب هیأت امناء مركز:
 رئیس دانشگاه

 رئیس )نماینده)پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 رئیس استانی نهاد مرکز منطقه
 رئیس نهاد دانشگاه

 معاون پژوهشی دانشگاه

 مدیر گروه معارف اسالمی دانشگاه

 معاون آموزشی استانی نهاد مرکز منطقه
 تبصره :رئیس دانشگاه ،رئیس هیأت امناء مرکز و رئیس (نماینده)پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسالمی بهعنوان نایب رئیس هئیت امناء مرکز خواهد بود
 )4وظایف هیأت امناء مركز:
 0-0وظایف هیأت امناء مرکز به شرح زیر است:
 انتخاب رئیس مرکز

 انتخاب معاونین اجرائی و پژوهشی مرکز که توسط رئیس مرکز پیشنهاد میشوند
 فراهم نمودن امکانات و تجهیزات اداری هنگام تأسیس مرکز
 نظارت بر فعالیتهای مرکز

 سیاستگذاری کالن و تعیین و تصویب اولویتهای پژوهشی
 برنامهریزی پژوهشی ساالنه

 گزارش شش ماهه از فعالیتهای مرکز به معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد
 7-0رئیس مرکز از بین اعضای هیأت امناء (ترجیحاً مدیر گروه معارف اسالمی دانشگاه) و یا اعضای هیأت
علمی گروه معارف اسالمی یکی از دانشگاههای منطقه خواهد بود.
 9-0اعضای هیأت امناء دو نفر (جهت تصدی ریاست مرکز) را از طریق رئیس دانشگاه به معاونت آموزشی
و پژوهشی نهاد معرفی خواهند کرد .معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد پس از بررسیهای الزم ،نتیجه را
به ریاست دانشگاه جهت صدور حکم اعالم خواهد کرد.
 )5تركیب اعضاء شورای مركز{یا شورای پژوهشی}:
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 0-3رئیس مرکز
 7-3معاون اجرائی مرکز
 9-3معاون پژوهشی مرکز
 0-3دو نفر از اعضای هیأت علمی گروه معارف اسالمی دانشگاههای علوم پزشکی منطقه
 3-3دو نفر از اعضای هیأت علمی سایر گروههای علوم پزشکی دانشگاههای منطقه
تبصره  :0دو نفر عضو هیأت علمی گروه معارفی توسط مدیر گروه معارف اسالمی دانشگاه و با تأیید رئیس نهاد
جهت صدور حکم انتصاب به رئیس دانشگاه معرفی میگردند.
تبصره  :7در صورتی که گروه معارف اسالمی دانشگاههای علوم پزشکی منطقه فاقد عضو هیأت علمی باشد ،مدیر
گروه معارف اسالمی دانشگاه میتواند از اعضای هیأت علمی گروه معارف اسالمی سایر دانشگاههای استان
استفاده و آنها را با تأیید رئیس نهاد دانشگاه جهت صدور حکم انتصاب به رئیس دانشگاه معرفی نماید.
تبصره  :9دو نفر عضو هیأت علمی غیر گروه معارفی توسط رئیس دانشگاه معرفی و نصب خواهند شد.
 )6وظایف شورای مركز:

 پیشنهاد اولویتهای پژوهشی به هیأت امناء
 پیشنهاد بودجه ساالنه به هیأت امناء

 تصویب قراردادهای پژوهشی متناسب با اولویتهای مصوب هیأت امناء
 تعیین ،انتخاب و جذب پژوهشگر جهت انعقاد قراردادهای پژوهشی
 سایر امور محوله از سوی هیأت امناء

 چاپ حداقل  3مقاله علمی-پژوهشی در طول سال به نام مرکز
 دریافت مجوز انتشار حداقل یک مجله علمی-پژوهشی

تبصره  :0اولویت جذب هیئت علمی پژوهشی در مرکز ،بااستادان معارف اسالمی میباشند.
تبصره  :7در صورت رکود علمی ،هیأت امناء موظف است اعضای پژوهشگر خود را سریعاً تغییر دهد.
 )7وظایف ریاست مركز:

 اداره کلیه امور مرکز بر طبق اساسنامه و مصوبههای هیأت امناء
 اجرای سیاستهای ابالغی هیأت امناء

 پیشنهاد معاون پژوهشی و معاون اجرایی به هیأت امناء
 تهیه و تنظیم بودجه ساالنه و ارائه به شورای مرکز

 برنامهریزی و اتخاذ تدابیر الزم در تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز
 انعقاد و اجرای قراردادهای پژوهشی به نمایندگی از مرکز با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
 ارائه گزارش عملکرد ماهانه و سالیانه مرکز به هیأت امناء

 ارسال گزارش دستاوردهای پژوهشی مرکز در پایان هر سال به معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد
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 ارسال لیست پژوهشگران مرکز در ابتدای هر سال به معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد


اعالم تغییرات (افزایش و کاهش) پژوهشگران در طول سال به معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد

 )8منابع مالی مركز:
 اعتبارات تخصیصی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 اعتبارات تخصیصی دانشگاه
 کمک و هدایای اشخاص حقیقی وحقوقی
 درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی
 جذب گرنت های داخلی و خارجی
این آییننامه در  8ماده و  3تبصره در تاریخ  0933/01/13به تأیید و تصویب مراجع ذیصالح در وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها رسید.
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