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  :هدف 
یاستگذاری های کالن، تعیین در راستای س و تصمیم گیریپژوهشی  خط مشین نامه، تهیه هدف از تدوین این آیی

 می باشد  بین المللی انستیتو پاستور ایرانو داخلی الویت، بررسی و داوری طرح های تحقیقاتی، گرنت های 

 :دامنه کاربرد (1

 ایران کاربرد دارد.ستور انستیتو پا شورای پژوهشیتشکیل جلسات و تصمیم گیری در این آیین نامه در 

 :منابع  (2

 عالی انقالب فرهنگی شورای 11/12/1331مصوبه ( آیین نامه مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 1-3

 انستیتو پاستورهیات رئیسه  31/12/1333مصوبه  نامه شورای پژوهشی  آیین( 2-3

 عنوان دستورالعمل کدگذاری...( 3-3

 تعاریف: (3

انستیتو پاستور ایران متشکل  علمی تصمیم گیری و قانونگذاری مرجع عالیترین پژوهشی شورای :یشورای پژوهش (2-4

 می باشد. 5و با شرح وظایف تعریف شده در بند  6از اعضاء تعریف شده در بند 

 دارای رابطه استخدامی که .Ph.D)  اعضای هیأت علمی یا دارندگان مدرک دکترای تخصصی  :اعضای هیات علمی(3-4

 نیز عضو هیات علمی محسوب می گردند.خدمت  ینمتعهد ی،علم یاته یاعضا یاستخدام ینامه ادار یینبراساس آ

 یها فهد با ی،بند نماز دارای فنی و علمی یها فعالیت از همگن ای مجموعه از ستا رتعبا :طرح تحقیقاتی( 4-4

 .دشو می اجرا معین فهد یک به نسیدر ایبر فنی و علمی نکنارکا از ای مجموعه توسط که توسعه و تحقیق مشخص

 :وظایف شورای پژوهشی انستیتوشرح  (4

 همکاری در تدوین سیاست های پژوهشی علوم پزشکی و بهداشتی در کشور( 1-5

 پیشنهاد اهداف و خط مشی پژوهشی انستیتوتدوین و  (1-1-5

 رح های تحقیقاتیو سایر ط تأیید و تصویب نهایی طرح های پژوهشی انستیتو ،بررسی (2-1-5

 ( ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف پژوهشی به هیأت رئیسه انستیتو 3-1-5

 بهبود شرایط و رفع موانع پژوهشی در انستیتوارائه راهکار ( 4-1-5

 مشارکت با بخشهای دولتی و خصوصی در اجرای طرح های پژوهشینحوه ( 5-1-5

 داخل و خارج انستیتوبه مراکز پژوهشی و صنعتی  وهشیارائه خدمات پژو  تعیین نحوه همکاری (6-1-5

در و همکاری های بین المللی ( پیشنهادهای علمی جهت توسعه همکاری با شبکه پاستورهای جهان 7-1-5

 جهت ارتقاء سطح کیفی پژوهش در انستیتو

 

 :از قبیل مختلف پژوهشیتهیه و تدوین آئین نامه های ( 3-1-5

 .ی پژوهشیاری دوره پسا دکترابرگز آئین نامه (1-3-1-5
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 .بررسی طرح ها در کمیته اخالق در پژوهش های زیست پزشکیآئین نامه  (2-3-1-5

آیین نامه اجرایی انستیتو پاستور جهت تشویق نویسندگان مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر  (3-3-1-5

 داخلی و بین المللی

 آیین نامه اجرایی طرح های تحقیقاتی (4-3-1-5

 آیین نامه ارزشیابی اعضاء هیات علمی (5-3-1-5

 آیین نامه انتشارات (6-3-1-5

 خارج ازکشورداخل و ره های ( آیین نامه شرکت درکنگ7-3-1-5

 آیین نامه جشنواره پژوهشی( 3-3-1-5

 

پیشنهاد راهکارهای مناسب جهت تشویق اعضای هیأت علمی برای تهیه مقاالت علمی و تألیف ( 1-1-5

 از تحقیقات کتاب منتج 

تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی استفاده از نتایج تحقیقات محققین انستیتو برای پیشبرد علوم  (11-1-5

پزشکی و بهداشتی کشور و ارتقاء سالمت در جامعه و چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقاء کیفیت 

 آموزشی. 

 اتی اعضاء هیأت علمیتأیید و برنامه ریزی برای فرصتهای مطالع (11-1-5

 یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع  انستیتوبررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که هیأت رئیسه  (12-1-5

 می دهد. 

 مدیران گروه بررسی و تصویب برگزاری همایشها و کنگره های علمی پیشنهادی توسط  (13-1-5

طرح های  کمک به یر هیات علمی وو غ گرنت های اعضای هیات علمیسقف بودجه تعیین ( 14-1-5

 به صورت سالیانه دانشجویی

 

 شورای پژوهشی انستیتو ترکیب ( 6

 شورای پژوهشی انستیتو مرکب از اعضاء زیر است:

 معاون پژوهشی انستیتو  -

 معاون تولید انستیتو -

 مدیر امور پژوهش انستیتو -

 مدیر امور آموزشی انستیتو -

  مدیر فن آوری -
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 یقاتیمدیران گروه های تحق  -

 ای هیأت علمی به پیشنهاد معاون پژوهشینفر از اعض 7-4 -

 
 ( شرایط عضویت در شورای پژوهشی:7

 داشتن حداقل درجه دانشیاری برای افراد حقیقی -

 سال فعالیت پژوهشی در انستیتو 5 حداقل سابقه -

 جلسه پی در پی عضویت فرد منقضی می گردد 3جلسه متعدد و یا  5در صورت غیبت  -

نمیتوانند به انستیتو که در ماموریت به سر میبرند و مامورین مراکز علمی دیگر  علمی تء هیئاعضا( 1-7

 یند. آعضویت شورای پژوهشی در

 خواهد بود.  پژوهشامور مدیر  ستیتو و در غیاب او با( ریاست شورای پژوهشی با معاون پژوهشی ان2-7

 اهد بود.( دبیر شورای پژوهشی مدیر امور پژوهشی انستیتو خو3-7

 تشکیل خواهد شد. ماه یکبار درحداقل ( جلسات شورای پژوهشی 4-7

 معاون پژوهشی انستیتو می تواند در صورت ضرورت اعضاء شورا را برای تشکیل جلسات ( 1-4-7

 فوق العاده دعوت نماید.

ریت آراء اعضاء با حضور اکثریت اعضاء )دو سوم اعضاء( رسمیت می یابد و تصمیمات با اکث جلسات شورا (5-7

 ( اتخاذ خواهد شد.1حاضر در جلسه )نصف +

 شورای پژوهشی می تواند بر حسب مورد بعضی از وظایف خود را به کمیته های خاص واگذار نماید. (6-7

 : پیوست ها(8
 RA-FO-00-00به شماره دستور جلسه ) دعوت نامه ( اعضای شورای پژوهشی انستیتو  فرم (1-8

  RA-FO-000-00شورای پژوهشی انستیتو به شماره  صورتجلسه فرم (2-8

 RA-FO-000-00ارزیابی طرح های تحقیقاتی در شورای پژوهشی فرم  (3-8

 

 

 شورای پژوهشی تصویب گردید. ..…در جلسه  3/6/1313 تبصره در تاریخ .…بند و  .…این آیین نامه در 
 


