بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی قــــــــــــــــم
معاونت تحقیقات و فناوری

اساسنامه مرکز تحقیقات سالمت در بالیا و فوریت ها

کلیات
مسئله مدیریت و کاهش خطر بالیا همواره موضوعی چالش برانگیز در نظام سالمت کشور بوده است .علیرغم دستاوردها و
اقدامات ارزشمند در بالیایی همچون زلزله بم ،طوفان گونو و غیره و تالش هاي گسترده در ایجاد زیرساختها ،با عنایت به
اسناد راهبردي همچون قطعنامه هیوگو که در راستاي مدیریت کارآمدتر بالیا و کاهش خطر مخاطرات در سطح بین المللی
تنظیم شده است و همچنین اسناد باالدستی کشور همچون اساسنامه سازمانهاي مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ،برنامه پنجم
توسعه اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی و سند چشم انداز ایران  ، 4141باید واقع بینانه اذعان داشت که وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی نیازمند اقداماتی بنیادین به منظور ارتقاي سامانه مدیریت و کاهش خطر بالیا درزمینه پژوهش هاي مرتبط
درزمینه نظام سالمت است .درهمین راستا وبه منظور گسترش تحقیقات و کمک به رفع نیازهاي پژوهشی استان قم در زمینه
سالمت در بالیا و فوریت ها ،مرکز تحقیقات سالمت در بالیا و فوریت ها ي دانشگاه علوم پزشکی قم که در این اساسنامه
به اختصارمرکز تحقیقات نامیده می شود تاسیس و بر طبق این اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده -1اهداف
 -4انجام تحقیقات علمی در زمینه هاي مختلف سالمت دربالیا و فوریت ها.
 -2نیازسنجی وشناسایی مشکالت مرتبط با سالمت در حوادث و فوریت هاي پزشکی وارایه خدمات مشاوره به سازمان هاي
متولی ذیربط
 -3همکاري با سازمان هاي اجرایی ،انجمن ها و مراکز علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی  ،بازنگري و اجراي طرحها
وبرنامههاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه سالمت در بالیا و فوریت ها.

 -1تدوین وانتشار کتب  ،نشریات علمی ورسانه هاي آموزشی ذیربط
ماده  -2وظایف
 -4اجراي طرح هاي پژوهشی مرتبط
 -2ارائه خدمات آموزشی و مشاوره اي
 -3برگزاري گردهماییهاي علمی ،کنفرانس ها و کارگاه هاي آموزشی.
 -1تالش در جهت عملیاتی شدن نتایج طرح هاي تحقیقاتی مرتبط .
-5نیاز سنجی و شناسایی اولویت هاي پژوهشی مرتبط و ایجاد بسترهاي الزم براي اجراي انها به صورت پایان نامه هاي
تحصیلی و مشاوره با سایر مراکز.
 -6تالش در جهت ایجاد بانک اطالعاتی شامل جمع آوري ،تنظیم و طبقه بندي مدارک ،مستندات و مقاالت.
 -7تالش در جهت تبدیل مرکز به یک قطب علمی به منظور کمک به سیاست گذاري و برنامه ریزي سالمت در بالیا و
فوریت ها در استان.
-8حمایت از پژوهشگران فعال در حوزه سالمت در بالیا و فوریت ها.
-9همکاري در تدوین دستورالعمل ها ورهنمود هاي فنی عملیاتی در حوزه سالمت در حوادث و فوریت هاي پزشکی با
مشارکت دستگاه هاي ذیربط.
-44تالش در جهت توسعه همکاریهاي بین بخشی ،استانی،منطقه اي و ملی
ماده  -3ارکان مرکز
الف – هیات موسس
ب -شورایعالی
ج – رئیس مرکز
د -معاون مرکز
ه -شوراي پژوهشی
و -کمیته هاي تخصصی

ماده  -4محل فعالیت مرکز
معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی قم
ماده  -5هیات موسس
 -4رییس مرکز تحقیقات
 -2پنج نفر از اعضاي محترم هیئت علمی دانشگاه
ماده  -6اعضاء شورایعالی مرکز
 -4معاون تحقیقات وفناوري دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (رییس شورا)
 -2معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 -3سه نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه با پیشنهاد رئیس مرکز و تائید معاون تحقیقات وفناوري دانشگاه
-1رئیس مرکز تحقیقات سالمت در بالیا و فوریت ها (دبیرشورا)
 -5رییس یا نماینده تام االختیاردستگاهها یا سازمان هاي ذیربط
تبصره  :اعضاي شورایعالی با ابالغ معاون تحقیقات وفناوري دانشگاه منصوب می شوند.
ماده  -7وظایف شورایعالی مرکز
 -4تصویب برنامه راهبردي وعملیاتی مرکز
 -2تصویب تفاهم نامه ها و طرحهاي همکاري با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج از کشور و
سازمانهاي بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
 -3بررسی و تصویب گزارش ساالنه فعالیتهاي مرکز
 -1بررسی و تصویب بودجه ساالنه مرکز درمحدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
 -5تصویب دستورالعمل هاي مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهاي اجرائی مرکز تحقیقات
 -6پیشنهاد سازمان و تشکیالت مرکز با رعایت ضوابط مربوطه

تبصره  :4-مصوبات شورایعالی مرکزبراساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی خواهد بود.
ماده  -8رئیس مرکزو وظایف آن
-4رئیس مرکز باالترین مقام اجرائی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجراي وظایف و
امور محوله اقدام می نماید.
 -2رئیس مرکز به پیشنهاد معاون تحقیقات وفناوري دانشگاه و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر 2سال یکبار منصوب
می گردد و انتخاب مجدد وي بالمانع است .
ماده  -9معاون مرکز
معاون مرکز یکی از اعضاي شوراي پژوهشی مرکز بوده وبا پیشنهاد رییس مرکز وحکم معاون تحقیقات وفناوري دانشگاه
منصوب وزیرنظر رییس مرکز فعالیت می نماید.
ماده  -11ترکیب و وظایف شورای پژوهشی
 -4اعضاي شوراي پژوهشی به پیشنهاد رییس مرکز وابالغ معاون تحقیقات وفناوري دانشگاه از میان اعضاي هیات علمی ،
شوراي عالی مرکز ،افراد حقیقی وحقوقی سازمان هاي مرتبط با موضوع فعالیت هاي مرکزانتخاب می شوند.
 -2وظایف شورا عبارت است از:
الف -تعیین اولویت هاي تحقیقاتی مرکز
ب -بررسی وتصویب طرح هاي تحقیقاتی مرتبط
ج -تصویب آیین نامه ودستورالعمل هاي موردنیاز
ماده  -11کمیته های تخصصی وکاری مرکز
-4کمیته درمان (هالل احمر-اورژانس)
-2کمیته حوادث شغلی (مرکز بهداشت استان  ،سازمان تامین اجتماعی ،اداره کل کار)
-3کمیته آموزش (صدا وسیما ،آموزش وپرورش  ،دانشگاه علوم پزشکی  ،هالل احمرونمایندگان سایرستگاههاي مرتبط)
-1کمیته اسکان(آموزش و پرورش-هالل احمر -مسکن وشهرسازي  ،بنیاد مسکن)

-5کمیته بهداشت (مرکز بهداشت -سازمان محیط زیست ،شهرداري)
-6کمیته اخالق در بالیا(اعضاء هیئت علمی رشته اخالق پزشکی)
-7کمیته تاسیسات زیربنایی(آب وفاضالب ،مخابرات ،راه  ،برق ،شهرداري)
 -8کمیته پشتیبانی(رئیس مدیریت بحران استان -هالل احمر)
ماده  -12منابع مالی مرکز :
الف ) درآمدهاي حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی
ب ) کمک و هدایاي اشخاص حقیقی و حقوقی
ج ) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص
ماده  -13منابع مالی موردنیاز طرح های تحقیقاتی
منابع مالی موردنیاز طرح هاي تحقیقاتی مرکز با توجه به موضوع واولویت طرح ها و وظایف دانشگاه ودستگاههاي اجرایی
درزمینه سالمت دربالیا و فوریت ها می تواند به یکی از حالت هاي زیر تامین واختصاص یابد.
الف – تمام اعتبارطرح توسط دانشگاه تامین گردد.
ب -تمام اعتبارطرح توسط دستگاه اجرایی ذیربط تامین گردد.
ج -اعتبارطرح به صورت مشترک توسط دانشگاه و دستگاه اجرایی ذیربط تامین گردد.
ماده  -14شرایط عضویت پژوهشگران مرکز
الف)اعضای پيوسته تمام وقت (اعضاء هیات علمی و کارشناسان مرتبط در دانشگاه علوم پزشکی قم).
ب -اعضاي پیوسته پاره وقت (اعضاء هیات علمی و کارشناسان مرتبط در دانشگاه علوم پزشکی قم)
تبصره  -4اعضاي پیوسته به پیشنهاد رییس مرکز وابالغ معاون تحقیقات وفناوري دانشگاه منصوب می شوند.
ج) اعضای وابسته (کارشناسان و اعضاء هیات علمی سایر مراکز و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور).
تبصره  -2کلیه افرادي که حداقل داراي درجه کارشناسی در رشتههاي مدیریت بحران ،مدیریت امداد در سوانح (طبیعی-
غیرطبیعی) ،مدیریت عملیات امداد و نجات ،برنامهریزي شهري ،مدیریت شهري ،شهرسازي و معماري ،مهندسی عمران،
مهندسی زلزله ،مهندسی محیط زیست ،مهندسی منابع طبیعی ،مهندسی معدن ،ژئوفیزیک ،جغرافیا ،بهداشت محیط ،ایمنی

صنعتی -بهداشت حرفهاي ،علوم داروسازي ،داروشناسی و سمشناسی ،علوم دفاعی و امنیتی ،مدیریت استراتژیک ،طب
اورژانس و طب حوادث محیطی ،رفاه اجتماعی ،سالمت در بالیا ،جامعهشناسی ،روانشناسی ،مددکاري اجتماعی ،پدافند
غیرعامل ،پزشکی (عمومی و تخصصی) و رشتههاي وابسته ،میتوانند به عضویت پیوسته درآیند.
د) اعضای دانشجويي
تبصره - 4کلیه دانشجویانی که در رشتههاي مدیریت بحران ،مدیریت امداد در سوانح (طبیعی-غیرطبیعی) ،مدیریت عملیات
امداد و نجات ،برنامهریزي شهري ،مدیریت شهري ،شهرسازي و معماري ،مهندسی عمران ،مهندسی زلزله ،مهندسی محیط
زیست ،مهندسی منابع طبیعی ،مهندسی معدن ،ژئوفیزیک ،جغرافیا ،بهداشت محیط ،ایمنی صنعتی -بهداشت حرفهاي ،علوم
داروسازي ،داروشناسی و سمشناسی ،علوم دفاعی و امنیتی ،مدیریت استراتژیک ،طب اورژانس و طب حوادث محیطی ،رفاه
اجتماعی ،سالمت در بالیا ،جامعهشناسی ،روانشناسی ،مددکاري اجتماعی ،پدافند غیرعامل ،پزشکی (عمومی و تخصصی) و
رشتههاي وابسته به تحصیل اشتغال دارند.

این اساسنامه در 41ماده و  4تبصره تهیه شده و در تاریخ  93/44/ 21توسط معاونت تحقیقات وفناوري دانشگاه علوم
پزشکی قم به تصویب رسیده است.

دکتر حسین ثقفی
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

