
 بسمه تعایل

 اساسنامه

 مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشیک و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

ه پووار و ارااه  راه  ا در امور بهداشتتتتتتی درمانی و به 1ماده  موجب این استتتتتاستتتتتنامه مرکز تحقیقات : به منظور گستتتتتژی

ی ااداد مور مورد مواققا ا تتتتتتتتتویل قرار که در این استتتتتتتتتاستتتتتتتتتنامه مرکز تحقیقات  امیده   لب و عروق  ق شتتتتتتتتتودم براا تام ز

 گرقام 

 : ااداد: 2ماده 

ا در ممینه قلب و عروق  م1 ا دانر بشر  توسعه و به کارگژز

ا جام پووار ااا بنیادا اپیدمیولوژوک و بالیتی در جها ا تتتتظا  ظام ارااه خدمات بهداشتتتتتی درمانی کشتتتتور  م2

ا به  یام ااا جامعه اسظ    به منظور جلوگژز

 و طبقه بندا اسناد، مقاالت و مدارک مربوطه و ا تشار آ ها  جمع آورا، تنظیم م3

و انسانی محقق در ممینه قلب و عروق  م4  تربیا  ژز

ی  م5 ا محقق ز  ترغیب، تشووق و بکارگژز

 و اجرانی مربوطه در داخا کشور م6
 کوشر در جلب توجه و امکارا مراکز تحقیقانی

ی و مقررات امکارا علیم با مراکز تحقیقانی و آمومشر  م7 ی الملت با رعانا قوا  ز  ستتتایر کشتتتوراا و ستتتاممان ااا ب ز

 دولا جمهورا اسظ  ایران 

 ارکان مرکز عبارتند ام:  : 3ماده 

 یلعا شوراا -الف

 رایس مرکز -ب

  مرکز عبارتند ام: یلعا : اعضاء شوراا4ماده 

 کرمانشاه  پزشیک علوم رایس دانشگاه م1

 کرمانشاه  پزشیک علوم معاون پوواشر دانشگاه م2

 کرمانشاه  پزشیک علوم دانشگاهمعاون امور بهداشتی  م3

 رایس مرکز م4

 سه  فر ام اعضاا ایات علیم مرکز با پیشنهاد رایس مرکز و تایید رایس دانشگاه م5

  



ا مور   باشد:  عایل مرکز  : وظانف شوراا5ماده   بشر

 تصووب خط مشر پوواشر مرکز  م1

موسسات آمومشر پوواشر داخا و خارج کشور و سامما هاا تصووب طرا ااا امکارا با سایر دانشگاه اا و  م2

ی الملت مطابق مقررات و ضوابط مربوطه  ب ز

 بررش و تصووب گزاره ساال ه قعالیا ااا مرکز  م3

 در محدوده اعتبارات تخصییص و با رعانا ضوابط قا ونی  مرکز   ساال ه بودجه  تصووب و  بررش  م4

 عما ااا اجرانی مرکز تحقیقات لعایل و دستورا شواراتصووب دستورالعما مربوط به امور داخت  م5

 پیشنهاد ساممان و تشکیظت مرکز  م6

تته: مصتتتوبات شتتتورانعایل مرکز بر استتتا  ستتتیاستتتا  با ومارت بهداشتتتا، درمان و آمومه  تبرصت
ا
اا و خط مشتتتر اا و اماانیک

 پزشیک خوااد بودم 

اه علوم پزشیک ار چهار سال نکبار منصوب   گردد س دانشگپیشنهاد شورانعایل مرکز و  کم رایس مرکز به رای : 6ماده 

 و ا تخاب مجدد او بظما ع اسام 

 : وظانف رایس مرکز: 7ماده 

اجراا وظانف و  عایل جها بط قا ونی و مصتتتتوبات شتتتتوراارایس مرکز باالترون مقام اجرانی مرکز استتتتا و در  دود ضتتتتوا

 امور محوله اقدام    ماندم 

ا مور اسا: : اعضاء مرکز: مرکز 8ماده   داراا دو  وع عضو به شر

 اعضاء پیوسته: که اعضاء ایات علیم و کارشناسان تمام وقا مرکز استندم  -الف

علیم ستتتتتایر گروه ااا دانشتتتتتگاه علوم پزشتتتتتیک و نا ستتتتتایر دانشتتتتتگاه اا و موستتتتتستتتتتات  ایات اعضتتتتتاء اعضتتتتتاء وابستتتتتته: که -ب

 آمومه عایل استندم 

 : منابع مایل مرکز: 9ماده 

 د ااا  ا له ام خدمات مرکز طبق ضوابط قا ونی درآم -الف

   -ب
ی
 کمک و اداناا اشخاص  قیقی و  قوق

 اعتبارات دولتی در  ورت تخصیص -ج

ی جلستتته مور   ه دانشتتتگاه ااا علوم پزشتتتیک،  28/9/1395با توجه به مصتتتوبه دو ستتتا و پنجاه و افتم ز شتتتوراا گستتتژی

 م ماده و نک تبرصه به تصووب رسید  9این اساسنامه در 



اخذ مجوم تاستتتتتتتیس مراکز تحقیقات علوم پزشتتتتتتتیک  عما اجرانی  حوهالبدییه استتتتتتتا در  تتتتتتتورتیکه طبق ضتتتتتتتوابط دستتتتتتتتور 

ی جلستتتته  –)دولتی  ( و  حوه ارمشتتتتیانه آ ها مصتتتتوب نکصتتتتد و  ود و افتم ز
ه  شتتتتوراا غژز دولتی  علوم ااا دانشتتتتگاه گستتتتژی

به اخذ مواققا  هانی  گردند، این استتتتتاستتتتتنامه ، مرکز مذکور در مهلا پیر بیتی شتتتتتده موقق 31/5/1388پزشتتتتتیک مور  

 بظاثر خوااد شدم 

                                                                                                         


