
 
 

 بسمه تعالی

 

 ان و کارکنانگیرافر ،علمی تهیا ءعضاا از جیرخا و خلیدا معتبر تمجال در هشد منتشر تمقاال ادتعد ءتقاار برنامه

 

 

 مقدمه

 زشموآ لحا در انگیرافر و علمی تهیا ءعضاا از جیرخا و خلیدا معتبر تمجال در هشد منتشر تمقاال ادتعد ءتقاار ي برنامه، « بالینی يها هشوپژ ضعیتو ءتقاار رمنظو به

 :ددگر مین ستاربیما در لفعا انهشگروپژ تقدیم، یرز حشر « بهدگناباعالمه بهلول مانی پژوهشی درشی زمون آستاربیما

 .نماید می نستاربیما هشیوپژ رايشو تاسیس به امقدا ،هنشگادا هشیوپژ ممحتر نتومعا ي هیژو يهاحمایت با و بالینی انهشگروپژ از حمایت رمنظو به نستاربیما1- 

 داراي هش«وپژ در قخالا ي کمیته »تاسیسرستان بیما هشیوپژ يهاحطر تصویب مرا در تسریع و بالینی يهاهشوپژ در «قخالا »کد  یافتدر در تسهیل جهت به2- 

 .وتشکیل شد يپیگیر را قخالا کد يعطاا زمجو

 دمفا عایتر با هنشگادا و هنشکددا هشیوپژ يهاراشو از رختیاا تفویض جهت در نستاربیما هشیوپژ رايشوپژوهشی  يها حطر تصویب يیندهاآ  فر تسهیل رمنظو به3- 

 .دکر هداخو امقدا ،قانونی

 هشگروپژ نکناعلمی، کار تهیا غیر متخصص برتر انهشگروپژ، بالینی علمی تهیا ممحتر عضو برتر انهشگروپژ از تقدیر و تشویق به نسبت منظم صلافو در نستاربیما4- 

 .دنمو هداخو امقدا ،هشوپژ ي عرصه در برتر انگیرافر و ،برتر

 



 
 

 سالمت» با مرتبط يها بکال لناژور و ها هگارکا اريبرگز به امقدا نستاربیما، هد«اشو بر مبتنی »سالمت با مرتبط بالینی هشیوپژ و شیزموآ يهادیکررو شگستر رمنظو به5- 

 .دنمو هداخو هد«اشو بر مبتنی

 ي برجسته علمی تهیا ممحتر عضاا تخصصی يهاورهمشا از جستن هبهر ايبر زمال بستر نستاربیماوهش، پژ ي عرصه متخصصین ي ورهمشا از يگیر هبهر رمنظو به6- 

 .دنمو هداخو همافر را نگلیسیا نباز مترجمین و ژيپیدمیولوا و رماآ ممحتر متخصصین، هشیوپژ

 اريفزا منر و اريفزا سخت، فیزیکی ي توسعه، ینترنتا باند يپهنا ي توسعه ضمن نستاربیما ،هشیوپژ ي برجسته يها یتابیسد و تمجال به بهتر سترسید رمنظو به7- 

 Net Labبالینی تتحقیقا ي توسعه فترد و(CRDU )يمرکز ي کتابخانه ريهمکا با را نیکولکترا و چاپی معتبر يها لناژور ي رهشما خرینآ به سترسید جهت زمال یطاشر 

 .آورد می همافر هنشگادا

 بکال لناژور ادواري و منظم اريبرگز جهت در را زمال يها هماهنگی نستاربیما، هشد منجاا يها هشوپژ صحیح نقد با شناییآ و هشوپژ فرهنگ يشاعها رمنظو به8- 

 .آورد هداخو عمل به كمشتر و بخشی درون يها

 «نیکولکترا سالمت»، «زيمجا زشموآ» يها عرصه در دگنابا پزشکی معلو هنشگادا دنبو وپیشر به توجه با و هنشگادا تقو طنقا از هشیوپژ ي بهینه ي دهستفاا جهت به9- 

 .نماید می يپیگیر را دهنامبر يها عرصه در ديبررکا يها هشوپژ منجاا جهت زمال يها یر ساختز نستاربیما، «زيمجا قعیتوا» و 

 .دبر هداخو ه« بهردور راه از زيمجا زشموآ»  وريفنا از نستاربیما، هشوپژ ي عرصه لمللیا بین و ريکشو ساتیدا و حب نظرانصا نظر از يگیر هبهر رمنظو به10- 

 توسعه فترد،«  نستاربیما هشیوپژ شیزموآ نتو»معا با تنگاتنگ طتباار ضمن ،شیزموآ يها بخش ممحتر يسارو و شیزموآ يها وهگر ممحتر انمدیر ستا مستدعی11- 



 
 

  هر صلافو در را شیارگز، شیزموآ يها وهگر و ها بخش در گرفته رتصو هشیوپژ يها فعالیت نمواپیر ،نستاربیما هش«وپژ در قخالا ي »کمیته (وCRDUبالینی) تتحقیقا ي

 .فرمایند لساار نستاربیما هشیوپژ شیزموآ نتومعا فترد به ،ریکبا هما3

 یا گترربز سکال دنکر همافر جهت زمال يها هماهنگی تا دشو داده عطالا شیزموآ نتومعا رانهمکا به ،كمشتر ي برنامه ايجرا از قبل روز دو یا یک ستا مستدعی12- 

 .دگیر رتصو مناسب سانیر عطالا همچنین و نساکنفر سالن

بهلول عالمه مانی پژوهشی درشی زمون آستاربیما هش«وپژ در قخالا ي »کمیته  و(CRDUبالینی) تتحقیقا ي توسعه حدوا ،هشیوپژ شیزموآ نتومعا هشیوپژ يها فعالیت13- 

 .ستا میالزا هنشگادا هشیوپژ نتومعا قانونی تماالزا از تبعیت و دشو می منجاا دگنابا پزشکی معلو هنشگادا هشیوپژ نتومعا رتنظا تحت ،دگنابا

 در هشیوپژ يها فعالیت منجاا و برسد نستاربیما هشیوپژ شیزموآ نتومعا فترد تایید به باید ابتدا ن،ستاربیما در گرفته رتصو هشیوپژ و شیزموآ فعالیت هرگونه14- 

  .ستا عممنوهماهنگی  ونبد نستاربیما

 

 غی                       امیرچر ینزفر سید کترد

 بالینی تتحقیقا توسعه حدوا لمسئو – هشیوپژ شیزموآ ونمعا

                   




