
 

 باسمه تعالی

گناباددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   

 نانو فناوری پزشکی و داروییز تحقیقات مرکاساسنامه 

 

به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتي درماني و به موجب این  -1ماده 

که در  "پزشکی و دارویینانو فناوری ز تحقیقات مرکاساسنامه  "تحقیقات  مرکز اساسنامه

 مورد موافقت قرار گرفت. براي تامین اهداف زیر ،این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده مي شود

 رسالت-2ماده 

ساماندهي و هدفمند کردن ،توانمند سازي و همکاري سازمان یافته در بین واحدهاي همراستا    

در ماموریت اعم از دولتي، خصوصي و سایر مراکز پژوهشي، آموزشي، خدماتي، صنعتي مصوب 

مراجع قانوني و افراد حقیقي در حوزه علوم پزشکي براي انجام ماموریت ویژه در راستاي نیازهاي 

مت به منظور سیاستذااري، تولید علم و توسعه مرزهاي دانش علوم پزشکي، پاسگذویي نظام سال

ایجاد خدمات، ایجاد بستر جهت بکارگیري دانش به نیاز کاربران و گیرندگان خدمات با رویکرد 

 ، در جهت ارتقاء سالمت جامعهت بر پایه فناوري نانویا تولید محصوال نانو و

 اهداف: -3ماده

 هدف کلی

توسعه تحقیقات هدفمند در نظام جامع سالمت براي دستیابي به اهداف برنامه توسعه              

 و سند چشم انداز

 :اهداف اختصاصی



 .زیست، دارویي و محیط يپزشک يدانش در زمینه علم نانو فناور يتوسعه و به کارگیر -1

 يتادر راس يو بالین ي،کاربرديبنیاد يانجام پژوهشهاو بکارگیري دانش در زمینه  توسعه -2

  يپزشک يجامعه در زمینه علم نانو فناور يبه نیازها يجوابذوی

ر د)ریزمغاي ها(ارزش تغایه اي  و دارايکاربرد فناوري ریزپوشاني ترکیبات موثره غاایي  -3

ثیر آن در ارتقاي سالمت افراد )باهمکاري گروه تغایه و بیوشیمي تامواد غاایي و بررسي 

  (دانشذاه دانشکده پزشکي

لیل حضور بدکاربرد فناوري نانو در شناسایي، ردیابي، پیشذیري، پایش و مدیریت آالینده ها  -4

 ده پزشکيدانشک نانوفناوري پزشکيگروه ، آشامیدني و آرایشي بهداشتي )با همکاري پتروشیمي

 ( دانشذاه

کاربرد فناوري نانو در شناسایي پایش مدیریت و حاف آالینده هاي زیست محیطي )با  -5

 دانشذاه(دانشکده بهداشت  گروه بهداشت محیط همکاري 

ا )ب بیماري هاي زنانستفاده از فناوري نانو در توسعه و بهبود سیستم هاي دارورساني ا -6

 ( دانشذاه دانشکده پزشکي مامایيهمکاري گروه 

استفاده از فناوري نانو در توسعه و بهبود سیستم هاي دارورساني چشمي)با همکاري گروه  -7 

 دانشذاه( دانشکده پزشکي دانشکده پیراپزشکي و آزمایشذاهيعلوم 

کاري ) باهم يتشگیص کاربردهاي و پزشکي در براي تصویربرداري کامپوزیتساخت نانو -8

 اپزشکي دانشذاه(دانشکده پیر فیزیک پزشکي و پرتوشناسيگروه 

 يمقاالت و مدارك مربوط به نانو فناورساماندهي اسناد،  يتنظیم و طبقه بند ،يجمع آور -9

 انتشار آنها دارویي وو يپزشک

   تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه نانو فناوری    -11



 و بکارگیري محققان در راستاي طرح هاي مرتبط  رغیبت

 مربوطه در داخل کشور يو اجرائ يقاتیمراکز تحق يهمکارکوشش در جلب توجه و  -12

 حوزه بیماري هاي غیر واکیرکاربردي کردن تحقیقات انجام شده در  -11

 همکاري علمي با دانشذاهها و مراکز تحقیقاتي و آموزشي-6

 الزم و شایسته در جهت اهداف مرکز تربیت نیروي انساني -7

 المت و سازمانهاي مرتبط در جهت برآوردن اهداف مرکزارتقاء توانمندیهاي اعضاء نظام س -8

 توانمند سازي نیروهاي متگصص پژوهشي در راستاي نسل سوم دانشذاه -9

 هدفمند کردن و ارتقاي کیفیت طرح هاي  پژوهشي دانشذاه-11 

 استفاده از نتایج پژوهشها در حوزه ي بهداشت بکارگیري و -11

 توسعه طرح هاي بنبادین اعتباري جهت  افزایش جاب منابع-12

همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی کشورهای همسایه و سازمانهای بین المللی  در راستای کسب گرنت  -11

های پژوهشی و استفاده متقابل از خدمات فنی و تجهیزات آزمایشگاهی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری 

 اسالمی ایران

 بارتند از :ارکان مرکز ع -3ماده 
 شورایعالي الف :

 رئیس مرکز ب :

  اعضاء شورایعالی مرکز عبارتند از :
 گناباد داشتي درمانيس دانشذاه علوم پزشکي و خدمات بهرئی -1

 گناباد علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني دانشکده پزشکي دانشذاه معاون پژوهشي  -2



 گناباد دانشذاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني معاون بهداشتي -3

 رئیس مرکز -4

 سه نفر از اعضاء هیات علمي با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشذاه -5

 

 

 مصوب وزارت( طبق اساسنامهارکان مرکز)-4ماده 

   هیأت مؤسس

 مجمع عمومي -4-2

 شوراي راهبردي -4-1

 رئیس -4-4

 آموزشي -شوراي پژوهشي -4-5

 دبیرخانه -4-6

 

 هیأ ت مؤسس – 4-1

نفر نماینده از معاونتهاي  2تا  1نماینده واحدهاي همراستا در ماموریت،  7-5هیات موسس متشکل از     

ذیربط وزارت بهداشت و افراد ذیصالح حقوقي متقاضي ایجاد شبکه مي باشند که توسط معاون تحقیقات و 

 .وزش پزشکي تائید مي شوندفناوري وزارت بهداشت، درمان و آم

  

 وظایف هیأت مؤسس -4-1-1

 پیشنهاد اساسنامه بر اساس اساسنامه الذو  -4-1-1-1



عضوگیري از بین واحدهاي تحقیقاتي دولتي، خصوصي و سایر مراکز پژوهشي، آموزشي، خدماتي،   -4-1-1-2

 صنعتي مصوب نهادهاي ذیصالح و افراد حقیقي

اولین نشست مجمع عمومي حداکثر سه ماه پس از کسب موافقت اولیه از معاونت  برگزاري  - 4-1-1-1

 تحقیقات و فن آوري

 .هیئت موسس پس از اولین نشست مجمع عمومي و انتگاب شوراي راهبردي منحل خواهد شد :1تبصره

ا و نهادهاي شبکه ها در عضو گیري اولیه مي توانند از دانشذاه ها، واحدهاي تحقیقاتي، سازمانه :2تبصره

خصوصي و دولتي و انجمنهاي علمي که داراي مجوز رسمي فعالیت در حیطه تحقیقات از منابع رسمي و 

 .قانوني و یا کلیه اشگاص حقیقي که مورد تائید معاونت تحقیقات و فناوري هستند، استفاده نمایند

  

 مجمع عمومی - 4-2

 ، بوده حقوقي اعضاي از بایستي آنها سوم دو حداقل واحد و موسسه عضو که  11نمایندگان حداقل  -4-2-1 

 یاراالخت تام نماینده یا فناوري و تحقیقات معاون حضور با بار یک سالي حداقل آن ت جلسا که باشند مي

 .یابد مي رسمیت و تشکیل ایشان

هاي علمي و اداره شبکه ها باید به صورت دموکراسي و ایجاد کرسي هاي آزاد اندیشي و بحث -4-2-2      

 .پرهیز از تبدیل شبکه ها به ساختاري سازماني و بوروکراتیک باشد

 ممتحنه، هاي فراهم نمودن امکان استفاده از توان تمامي اعضاي هیات علمي، اعضاي بورد و هیات -4-2-1

ه برنامه ذیفعان مربوطه، در این راستا بایستي طوري هم و کشوري مشورتي هاي کمیته و علمي هاي انجمن

 .ریزي کرد که رغبت به عضویت درشبکه بسیار باال و رو به فزوني باشد

 وظایف مجمع عمومی -4-2-1

 انتگاب اعضاي شوراي راهبردي  -4-2-1-1

 دریافت پیشنهادات، تصویب برنامه هاي راهبردي و آیین نامه هاي داخلي و تغییرات مربوط به آنها  -4-2-1-2

 لکرد شبکه و تصویب برنامه هاي سال آیندهاستماع گزارش عم  -4-2-1-1



 تدوین و تصویب سیاست هاي کالن شبکه با توجه به رسالت آن -4-2-1-4

  

 شورای راهبردی - 4-3

افراد نماینده واحدهاي حقوقي  1/2نماینده ) مشروط بر اینکه  15مرکز و حداکثر  5متشکل ازنماینده حداقل    

سال و با حکم معاون تحقیقات و فناوري منصوب مي  2و به مدت باشند(که توسط مجمع عمومي معرفي 

شوند و نماینده معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت به عنوان رابط و بدون حق راي شرکت 

 .خواهدکرد

نفر باشد مي توان مؤسسات همذون را به  15:در مواردي که تعداد اعضاي پیوسته شبکه بیش از  1تبصره

 زا ظر گرفت به طوریکه پس از انتگاب یک یا چند نماینده از هر خوشه تعداد اعضاي آن صورت خوشه در ن

 .نباشد بیشتر نفر 15

 

  

 

 .هیئت موسس پس از اولین نشست مجمع عمومي و انتگاب شوراي راهبردي منحل خواهد شد :1تبصره

تحقیقاتي، سازمانها و نهادهاي شبکه ها در عضو گیري اولیه مي توانند از دانشذاه ها، واحدهاي  :2تبصره

خصوصي و دولتي و انجمنهاي علمي که داراي مجوز رسمي فعالیت در حیطه تحقیقات از منابع رسمي و 

 .قانوني و یا کلیه اشگاص حقیقي که مورد تائید معاونت تحقیقات و فناوري هستند، استفاده نمایند

 وظایف شورای راهبردی -

 مه راهبرديتهیه و تدوین برنا  -4-1-1-1

 تعیین اولویتهاي تحقیقاتي در راستاي ماموریت اصلي شبکه - 4-1-1-2

 تعیین زیر ساخت هاي الزم جهت پیشبرد اهداف شبکه - 4-1-1-1



 تدوین سیاست هاي تأمین و جاب منابع مالي و اداري)داخلي و خارجي( در راستاي خود اتکایي - 4-1-1-4

 شبکه نیاز مورد اطالعاتي بانکهاي به اطالعات ورود کردننظارت بر تکمیل وبه روز  -4-1-1-5

 انتگاب و پیشنهاد رئیس شبکه - 4-1-1-5

 نظارت بر حسن اجراي وظایف محوله به رئیس شبکه -4-1-1-6

 تدوین آیین نامه هاي داخلي - 4-1-1-7

 آموزشي -انتگاب اعضاي شوراي پژوهشي  - 4-1-1-8

  

 رئیس شبکه - 4-4

سال با پیشنهاد شوراي راهبردي و تائیدمعاون تحقیقات و  2مقام اجرایي شبکه بوده که به مدت باالترین     

فناوري وزارت بهداشت، توسط مقام عالي وزارت منصوب و انتگاب مجدد وي بالمانع است. رئیس شبکه، 

 .رئیس شوراي راهبردي و مسؤول اجراي مصوبات مجمع عمومي مي باشد

  

 بکهوظایف رئیس ش -4-4-1

 مدیریت و نظارت برانجام کلیه امور شبکه طبق مفاد اساسنامه و مصوبات شوراي راهبردي  - 4-4-1-1 

تهیه و تنظیم گزارش عملکرد علمي ، اجرایي و مالي سالیانه و ارائه به شوراي راهبردي، مجمع   - 4-4-1-2

 عمومي و معاونت تحقیقات و فناوري

 ه به معاونت تحقیقات و فناوري و مقام عالي وزارتارائه گزارش عملکرد شبک - 4-4-1-1

برنامه ریزي و اتگاذ تدابیر الزم جهت جاب منابع از محل انجام طرح هاي تحقیقاتي کالن، کمک   - 4-4-1-4

ها، هدایاي اشگاص حقیقي و حقوقي در چارچوب آئین نامه هاي مالي و معامالتي دانشذاه ها، مراکز و 

 موسسات



قرارداد به نمایندگي از طرف شبکه با کلیه اشگاص حقیقي و حقوقي بر اساس آئین نامه مالي  عقد  - 4-4-1-5

 و معامالتي دانشذاه ها و مراکز و موسسات

 انتصاب دبیر شبکه وتعیین محل دبیرخانه  - 4-4-1-6

  

  

  

  

 آموزشی -شورای پژوهشی -4-5

 2شنهاد شوراي راهبردي و حکم رئیس شبکه به مدت نفر از اعضاي شبکه بوده که به پی 5متشکل از حداقل    

 .شوند سال منصوب مي

  

 وظایف شورای پژوهشی آموزشی -4-5-1

بررسي و تصویب طرحهاي تحقیقاتي، دوره ها و کارگاههاي آموزشي و سایر فعالیتهاي مرتبط بر   – 4-5-1-1

 اساس اولویت ها

 انتگاب ناظر نظارت و ارزیابي طرحهاي مصوب از طریق   - 4-5-1-2

 محل دبیرخانه شبکه4-6

دبیرخانه هرشبکه با نظر رئیس شبکه ، ترجیحا در محل استقرار رئیس و یا در یکي از واحدهاي عضو شکل   

 .مي گیرد و مسؤل پیذیري کلیه امور اجرایي شبکه مي باشد

 وظایف شورایعالی مرکز بشرح زیر می باشد: -5ماده 
 تصویب خط مشي پژوهشي مرکز -1

با سایر دانشذاهها و موسسات آموزشي پژوهشي داخل و خارج کشور تحقیقاتي مشترك تصویب طرحهاي  -2



 و سازمانهاي بین المللي مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

 بررسي و تصویب گزارش ساالنه فعالیتهاي مرکز -3

 ت ضوابط قانوني تصویب بودجه ساالنه مرکز در محدوده امتیازات تگصیصي و با رعای بررسي و -4

 تحقیقات الي و دستورالعملهاي اجرائي مرکزتصویب دستورالعمل هاي مربوط به امور داخلي شورایع -5
 سازمان و تشکیالت مرکز ساختار پیشنهاد -6

ها و هماهنذي با وزارت بهداشت درمان و  يمصوبات شورایعالي مرکز بر اساس سیاستها و خط مش:  تبصره

 بود.آموزش پزشکي خواهد 

رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالي مرکز و حکم رئیس دانشذاه علوم پزشکي هر چهار  -6ماده 

 سال یکبار منصوب میذردد و انتگاب مجدد او بالمانع است.

 وظایف رئیس مرکز: -7ماده 
رئیس مرکز باالترین مقام اجرائي مرکز است و در حدود ضوابط قانوني و مصوبات شورایعالي وظایف و امور 

 میدهد.انجام محوله 

 مرکز داراي دو نوع عضو بشرح زیر است : اعضاء مرکز: -8ماده 
 : که اعضاء هیات علمي و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند. اعضاء پیوستهالف( 

: که اعضاء هیات علمي سایر گروههاي دانشذاه علوم پزشکي و یا سایر دانشذاهها و  تهاعضاء وابسب( 

 موسسات آموزش عالي هستند.

 منابع مالی مرکز: -9ماده 
 درآمدهاي حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانوني الف(

 کمک و هدایاي اشگاص حقیقي و حقوقيب( 

 اعتبارات دولتي در صورت تگصیصج( 

تصویب شوراي  به..........در تاریخ  تهیه شده است وتبصره  1ماده و  9امه در این اساسن

تبصره در دویست  1ماده و 7در  ي که دستورالعملطبق  این اساسنامه  )پژوهشي دانشذاه رسید.

و چهارمین جلسه شوراي گسترش دانشذاههاي علوم پزشکي وزارت بهداشت درمان و آموزش 



اه ر و موافقت با پس از تصویب (تنظیم گردید. به تصویب رسید 4/8/1189پزشکي مورخ 

 د.قابل اجرا خواهد بواز طرف معاونت تحقیقات و فناوري وزرات بهداشت  اندازي مرکز 


