
 
 
 
 
 
 

 (HSR)دستورالعمل شورای سياستگذاری پژوهش در نظام سالمت 
 

مقدمه:  
به منظور هدفمند نمودن پژوهش در نظام سالمت و نظارت بر اجرای اين نوع پژوهش، شورای سياستگذاری پژوهش 

نظام سالمت به عنوان زير مجموعه ای از شورای پژوهشی دانشگاه با اهداف ذيل در هر دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی 

  :و خدمات بهداشتی، درمانی کشور تشکيل می گردد

 

: اهداف  1ماده 
  H.S.Rهدفمند کردن پژوهشهای حيطه  -١

 افزايش کمی و کيفی پژوهش در نظام سالمت  -٢

 ارتقاء کيفيت تحقيقات در نظام سالمت  -٣

 H.S.Rبستر سازی برای کاربرد نتايج پژوهشهای حيطه  -۴

 H.S.Rاستفاده بهينه از نتايج بدست آمده پژوهشهای حيطه  -۵

 

: ترکيب اعضاء شورای سياستگذاری تحقيقات در نظام سالمت  2ماده 
 معاونين پژوهشی، بهداشتی، درمانی، آموزشی و پشتيبانی دانشگاه  -

  نفر از محققين عالقمند دارای فعاليتهای ارزنده در پژوهش نظام سالمت 2 -

 کارشناسان اجرايی عالقمند که دارای دانش و انگيزه الزم باشند  -

 دبير کميته تحقيقات دانشجويی  -

 نمايندگانی از ساير سازمانها در صورت ارتباط با موضوع طرح  -

 استفاده کنندگان از نتايج تحقيقات  -

  



 
 
 
 
 

 رئيس شورای سياستگذاری پژوهش در نظام سالمت معاون پژوهشی دانشگاه خواهد بود و ايشان وظيفه -1تبصره 

نظارت و ارائه گزارش ماهانه را بر عهده دارد.  

  . نفر از محققين به عنوان نماينده رياست دانشگاه و با حکم رئيس دانشگاه به عضويت شورا منصوب ميشوند2  -2تبصره 

 دبير کميته دانشجويی با پيشنهاد معاون پژوهشی و با حکم رئيس دانشگاه به عضويت شورا منصوب ميشوند.  -3تبصره 

 هر يک از معاونتهای بهداشتی، درمانی، پشتيبانی و پژوهشی يکی از کارشناسان خود را که دارای دانش، -4تبصره 

انگيزه و دقت کافی است را به عنوان فرد مسئول تعيين تا ضمن هماهنگی با مديران حوزه خود بتوانند مشکالت را 

شناسايی و به شورا جهت ارزيابی ارائه نمايند. اين افراد با حکم رئيس دانشگاهبه عضويت شورا منصوب می شوند.  

 نمايندگان ساير سازمانهای دولتی و همچنين استفاده کنندگان مستقيم نتايج اين نوع تحقيقات با توجه به ارتباط -5تبصره 

موضوعی طرحها به جلسات شورا دعوت می شوند.  

 

- شرح وظايف و محدوده اختيارات شورای سياستگذاری پژوهش در نظام سالمت  3ماده 
 H.S.Rتعيين اولويتهای تحقيقاتی در حطيه  -١

 اطالع رسانی مکتوب اولويتهای تحقيقاتی به کليه ذی نفعان دستگاه  -٢

 بررسی و تصويب طرحهای ارائه شده با توجه به اولويتهای تحقيقاتی  -٣

 موجود، نظرات صاحبنظران و نياز سنجی و بر اساس ت اولويتهای تحقيقاتی بايستی با استفاده از اطالعا-1تبصره 

شاخص هايی مانند درجه شدت، وسعت و فوريت مشکل، مقبوليت سياسی، قابليت اجرا، زمان اجرا، قابليت بهره وری و 

تعميم نتايج و مسائل اخالقی تعيين گردد.  

 

طرح هاي پيشنهادي در صورتي تصويب خواهند شد كه پيش بيني مداخالت الزم جهت حل مشكل را ارائه و  -2تبصره 

 داراي برنامه ارزشيابي جهت بررسي مداخله انجام شده و تاثير آن را داشته باشند.

 
نحوه استفاده از نتايج و همچنين استفاده كنندگان از نتايج در طرح پيشنهادي توسط ارائه دهنده طرح بايستي  -3تبصره 

 مشخص شده باشد.


