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مقدمه :
بدون شک سالمتی بعنوان یکی از حقوق قانونی مردم و تعهد دولت ها در سراسر دنیا شناخته شده است .با عنایت
به تعداد روزافزون دانش آموختگان و دانشجویان رشته های مختلف و به ویژه گروه بهداشت و درمان ضرورت
مشارکت فعال ایشان در عرصه ی کشور پر رنگ و قابل توجه می باشد .در کشور ما به جهت خالئی که در بحث
مطالعات دانشجویی سالمت احساس گردید برآنیم تا به جهت آگاهی درست از توانایی ها و پتانسیل های دانشجویان
و بهره برداری از آنها با همکاری اساتید فرهیخته در جهت رفع نیازهای پنهان و آشکار در این عرصه همت گماریم.
لذا با توجه به مطالب فوق و بر اساس تذکر صریح پروردگار عالم در کتاب خویش مبنی بر این که او سرنوشت هیچ
گروه و دسته ای را تغییر نخواهد داد مگر اینکه خود بدان همت بگمارند ،در جهت ایجاد مرکز توانمندی که بتواند
مجدانه مشکالت مربوطه را پیگیری و راهگشایی نموده ،توانایی های دانشجویان این رشته را در جهت حل مسائل
علمی و پژوهشی تجمی ع و سازماندهی نماید و این وعده الهی را که دست خداوند همراه و یاور اجتماعات است محقق
نماید.
فصل اول كليات
ماده  .1تعریف :مرکز مطالعات دانشجویی سالمت که از مجموعه ای از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل
شده است ،در زمینه مسائل و چالش های نظام سالمت کشور و در جهت بررسی ،بهبود و ارتقاء این نظام تالش
خواهد نمود .این مرکز با ارائه راهکارهای مناسب در جهت بررسی ،بهبود و ارتقاء نظام سالمت و همننین ارتقاء علمی
و جایگاه تخصصی دانشجویان بصورت موثر فعالیت خواهد نمود ،که در مواد و سطور بعد به اختصار «مرکز مطالعات»
نامیده میشود.
ماده  .2مرکز مطالعات صرفاً در زمینههای علمی ،آموزشی  ،پژوهشی ،تحقیقاتی و تخصصی مربوطه فعالیت مینماید
و اعضای آن به نام مرکز مطالعات حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند.
ماده  .3مرکز مطالعات غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب دارای شخصیت حقوقی است و رئیس آن نماینده قانونی
مرکز مطالعات میباشد.
ماده  .4مرکز مرکز مطالعات تحت نظر مرکز استعدادهای درخشان معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران می
باشد.
ماده  .5اعضاء مرکز مطالعات دارای تابعیت ایرانی می باشند.
ماده  .6مرکز مطالعات از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل میشود و ملزم به رعایت قوانین
جمهوری اسالمی ایران است.
ماده .7مکان مرکز مطالعات در محل معاونت آموزش دانشگاه و اداره استعداد های درخشان می باشد.

فصل دوم  -شرح وظايف و اهداف
ماده  .8اهداف مركز مطالعات به شرح ذيل می باشد :
 .1-8سیاستگذاری و مشارکت فعال در زمینه بهره گیری از توانایی و استعدادهای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
در زمینه پیشبرد اهداف نظام سالمت کشور
 .2-8ایجاد روحیه پویای علمی و طراوت فکری در ارتباط با فعالیت های کاری و نیز توانمند سازی بنیه علمی،
آموزشی و پژوهشی دانشجویان
 .3-8ایجاد و تقویت نگرش مثبت در به کارگیری توانمندی های دانشجویان علوم پزشکی در نظام سالمت کشور
 .4-8ایجاد ارتباط علمی ،آموزشی ،پژوهشی و تبادل نظر بین محققان ،متخصصان و سایر گرایش های تخصصی که
به نحوی مرتبط با فعالیت های مرکز مطالعات می باشند.
 .5-8همکاری با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ،دانشگاهها ،مؤسسات و مرکز
مطالعات های تخصصی ،آموزشی و پژوهشی و نیز سایر نهادهای مرتبط با فعالیت های مرکز مطالعات
 .6-8توسعه و بکار گیری دانش بشری در زمینه سالمت و مدیریت و رهبری اثر بخش به منظور بهبود کیفیت زندگی،
ارتقاء سالمت و نیل به توسعه پایدار جمهوری اسالمی ایران
 .7-8انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی و توسعه ای در خصوص سالمت از دیدگاه آیات قرآن واحادیث اهل بیت (ع)
 .8-8انجام مطالعات بنیادی و کاربردی بر اساس استانداردهای بین المللی و رعایت اصول اخالق در پژوهش،
همننین همکاری در تعیین سیاستها و اولویتهای نظام ملی سالمت با استفاده از اصل مشارکت و مشورت بمنظور
پاسخگویی به نیاز جامعه و کمک به تصمیم گیری مدیران مرتبط با سالمت
 .9-8همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات
کشور
 .11-8تقویت مطالعات بین رشته ای در حوزه نظام سالمت
 .11-8انتشار نتایج تحقیقات به سیاستگذاران ،محققین ،دانشجویان ،کارشناسان و عموم جامعه
 .12-8طراحی و تدوین بانک اطالعاتی تخصصی در زمینه های علوم پزشکی و سالمت
 .13-8طراحی ،اجرا ،انتشار موارد مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه ،معاونت بهداشتی و درمان دانشگاه در خصوص
نظام بهداشت و سالمت
 .14-8انجام مطالعات توسعهای در راستای تدوین برنامههای توسعه بخشی و بینبخشی سالمت
 .15-8انتشارنشریه علمی-تخصصی و چاپ مقاالت ،کتب و غیره

ماده .9به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده  8اساسنامه مرکز مطالعات ،اقدامات و فعالیتهای زیر را به عمل
خواهد آورد:
 .1-9تعامل و همکاری با وزارت بهداشت و سایر مراجع ذیصالح در راستای دستیابی به اهداف متعالی مرکز مطالعات
 .2-9ارائه خدمات علمی  ،آموزشی  ،پژوهشی براساس اولویت های مرکز مطالعات
 .3-9ترغیب و تشویق پژوهشگران و دانشجویان برای پیشبرد فعالیتهای علمی ،آموزشی و پژوهشی
 .4-9تهیه ،تدوین و انتشار نشریات علمی ،آموزشی و پژوهشی در سطوح داخل و خارج کشور با رعایت قوانین و
مقررات علمی
 .5-9برگزاری گردهمایی های علمی ،آموزشی و پژوهشی در سطح ملی و بینالمللی با رعایت قوانین و مقررات
مربوطه
 .6-9فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهشهای علمی بخصوص از طریق تشویق و ترغیب دانشجویان
 .7-9جلب حمایت نهادهای ملی و بینالمللی برای انجام فعالیتهای علمی پژوهشی در کشور در چارچوب ضوابط
جاری
فصل سوم  -عضويت
ماده  .11عضویت در مرکز مطالعات به طرق زیر میباشد:
 .1-11عضویت پیوسته :شورای عالی مرکز مطالعات و کلیه دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی رشته های علوم
پزشکی میتوانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت پیوسته مرکز مطالعات در آیند.
 .2-11عضویت وابسته :کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های علوم پزشکی می توانند عضو وابسته مرکز
مطالعات باشند.
 .3-11عضویت افتخاری :شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی ،فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص
باشد و یا در پیشبرد اهداف مرکز مطالعات کمکهای مؤثر و ارزندهای نموده باشند میتوانند به عضویت افتخاری
پذیرفته شوند.
تبصره .1اعضای وابسته میتوانند با احراز شرایط و تصویب شورای عالی به عضویت پیوسته برگزیده شوند .شرایط
مذکور پس از تشکیل شورای عالی تصویب و اعالم می گردد.
تبصره . 2اعضای شورای مرکزی مرکز مطالعات پس از فارغ التحصیلی در صورت تمایل می توانند با تایید ریاست مرکز
و شورای عالی به عنوان عضو افتخاری همکاری نمایند.
تبصره .3عضویت در مرکز مطالعات در صورت استعفای کتبی خاتمه مییابد.

فصل چهارم  -اركان مركز مطالعات
ماده  .11مرکز مطالعات دارای ارکان زیر است:
 .1-11مجمع عمومی
 .2-11شورای عالی
 .3-11شورای مرکزی
 .4-11کمیته های تخصصی
 .1-11مجمع عمومی
ماده  .12مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته مرکز مطالعات به دو صورت زیر تشکیل میگردد:
 .1-12مجمع عمومی عادی هر سال یکبار تشکیل میشود و به امورجاری مرکز مطالعات رسیدگی میکند و نیز
میتواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشکیل گردد.
 .2-12مجمع عمومی فوقالعاده که درمواقع ضروری برای انجام اصالحات الزم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در
خصوص انحالل مرکز مطالعات تشکیل می شود و نتیجه تصمیمات آن درخصوص اصالح و تغییر اساسنامه پس از
تصویب قابل اجرا خواهد بود .مجامع عمومی فوق العاده به دعوت شورای عالی یا یک پنجم از اعضای پیوسته تشکیل
میگردد.
 .3-12اولین جلسه مجمع عمومی عادی با درخواست شورای عالی ،پس از موافقت اولیه مرکز مطالعات و حداکثر
ظرف شش ماه تشکیل خواهد شد.
تبصره  .1جلسات مجمع عمومی عادی و فوقالعاده هریک با حضور حداقل نصف به عالوه یک اعضای پیوسته
رسمیت مییابد و در مجامع عمومی فوقالعاده تصمیمات با دو سوم آرا خواهد بود.
تبصره  .2چناننه حد نصاب الزم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوقالعاده بدست نیاید به فاصله یک ماه
از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام میشود در این صورت مجمع
با هر تعداد از اعضای حاضر تشکیل خواهد شد.
ماده  .13وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر میباشد:
 .1-13انتخاب اعضای دانشجویی شورای عالی در جلسات سالیانه
 .2-13تصویب کلیه آیین نامهها و ضوابط اجرایی مورد لزوم برای پیشبرد امور مرکز مطالعات به پشنهاد شورای عالی

 .2-11شورای عالی:
ماده  .14اعضای شورای عالی مرکب از  5نفر است و  2نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب میشوند.
تبصره .1جلسات شورای عالی حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل میشود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت مییابد و
تصمیمات با اکثریت آرا ،حاضرین خواهد بود.
ماده  .15شورای عالی متشکل از رئیس ،نایب رئیس ،دبیر ،مدیر اجرایی و بازرس مرکز مطالعات میباشد.
تبصره  . 1معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان رئیس مرکز مطالعات مسئول و نماینده قانونی و
شخصیت حقوقی مرکز مطالعات در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
تبصره  .2نایب رئیس مرکز مطالعات ریاست اداره استعداد های درخشان دانشگاه می باشد.
تبصره  .3دبیر ،مدیر اجرایی و بازرس در دور اول از بین هیات موسس خواهد بود و در دوره های بعدی از طریق
انتخابات در مجمع عمومی مشخص می گردد.
تبصره  .4در صورت استعفا و بر کناری و یا فوت هر یک از اعضای دانشجوی شورای عالی عضو علیالبدل برای مابقی
دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
 .3-11شورای مركزی:
ماده  .16اعضای شورای مرکزی مرکب از اعضای شورای عالی به همراه مسئولین کمیته های تخصصی دانشکده ها
می باشد.
تبصره .1جلسات شورای عالی حداقل هر ماه یک بار تشکیل میشود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت مییابد و
تصمیمات با اکثریت آرا ،حاضرین خواهد بود.
ماده  .17وظایف رییس مرکز مطالعات:
-1

نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی مرکز

-2

امضاء کلیه اسناد و مدارك و قراردادهای مرکز

-3

پیگیری و نظارت بر حسن اجرای طرح های در دست انجام

-4

نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری و مالی مرکز

ماده  .18وظایف و اختیارات شورای عالی:
 .1-17دعوت مجامع عمومی عادی و فوقالعاده
 .2-17اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی
 .3-17تشکیل جلسات سخنرانی و گردهماییهای علمی ،آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری
 .4-17تهیه ضوابط و مقررات و آئین نامههای اجرایی
 .5-17تهیه گزارش ساالنه فعالیتهای مرکز مطالعات برای ارائه به مجمع عمومی
 .6-17قبول و جذب هدایا و کمکهای مالی برای مرکز مطالعات
 .7-17پیشنهاد اصالحات و تغییرات در اساسنامه به مجمع عمومی
 .8-17اداره امور مرکز مطالعات در چارچوب مفاد اساسنامه
 .9-17تشکیل کمیتههای تخصصی مختلف و تعیین فعالیت و نظارت بر آنها
.11-17انتخاب و معرفی نمایندگان مرکز مطالعات به مجامع علمی داخل و خارج کشور
ماده  .19وظایف دبیر مرکز مطالعات:
 -1اداره امورجاری مرکز مطالعات و مجری کلیه مصوبات شورای عالی
 -2تنظیم گزارش فعالیت های مرکز
 -3ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز
 .4-11كميته های تخصصی
ماده  .21کمیته های تخصصی شامل دانشجویان عالقه مند به فعالیت های در راستای اهداف مرکز مطالعات ،به
صورت تخصصی در زمینه مربوطه می باشد.
تبصره .1تصمیم گیری در خصوص تعداد و محتوای کمیته های تخصصی در جلسات شورای عالی انجام خواهد
گرفت.
فصل پنجم  -موارد انحالل مركز مطالعات
ماده  .21در صورت درخواست شورای عالی و یا یک سوم اعضای پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر
دلیل مرکز مطالعات منحل میگردد.
ماده  .22این اساسنامه مشتمل بر  5فصل و  22ماده و  12تبصره در تاریخ  94/3/18به تصویب شورای عالی رسید.

