مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان

اساسنامه
مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بازنویسی شده و مصوب در مجمع عمومی سالیانه
اردیبهشت 1397

فصل اول ـ کليات و تعاریف
کليات:
ماده  :1-1نام :مركز پژوهشهاي علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی تهران
نام انگلیسی:
Students’ Scientific Research Center (SSRC), Tehran University of Medical Sciences, Tehran,
Iran
ماده  :2-1وابستگی :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی ـ دانشگاه علوم پزشكی تهران ـ معاونت تحقیقات و فناوري
ماده  :3-1تاریخ تأسیس :نهم مرداد ماه 1372
ماده  :4-1محل اصلی مركز پژوهشهاي علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی تهران جنب سایت اصلی دانشگاه علوم
پزشكی تهران ،واقع در خیابان وصال شیرازي ،تقاطع خیابان ایتالیا ،پالک  56واقع شده است .واحدهاي تابعه مركز در هركدام
از دانشكدههاي مختلف دانشگاه داراي فضاي مجزا هستند.
ماده  :5-1آرم :طرح كلی از آرم دانشگاه علوم پزشكی تهران اقتباس شده است كه در آن دو مار به شكل عالمت سؤال
درآمدهاند و یك ارلن در میان آنها قرار دارد .قسمت باالیی طرح آرم ،سردر دانشگاه تهران كه نماد آموزش عالی در ایران
است قرار گرفته است .قسمت پائین طرح آرم یك كتاب باز را نشان میدهد كه نمایانگر فضاي آموزشی و تالش اعضاي مركز
براي انتقال تجربیات علمی است .در زمان استفاده از آرم ،الزم است نام مركز ذیل طرح آرم نوشته شود.
تعاریف:
ماده  :6-1دانشگاه :دانشگاه علوم پزشكی تهران
ماده  :7-1دانشكده :تمامی دانشكدههاي زیر نظر دانشگاه علوم پزشكی تهران
ماده  :8-1مركز پژوهشهاي علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی تهران :مجموعهاي متشكل از یك ساختار مركزي و
واحدهاي وابسته به آن در هر دانشكده میباشد ،كه در ادامه به آن واحد كل اطالق میگردد .فعالیت این واحدها توسط
سرپرست ،شوراي عالی مركز و دبیركل متمركز میشود.
ماده  :9-1واحد دانشكده :زیر مجموعهاي از مركز است كه در هر یك از دانشكدهها استقرار دارد؛ متشكل از سرپرست ،دبیر
واحد و دانشجویان فعال در آن دانشكده است كه وظیفه تحقق اهداف و برنامههاي خود مطابق با اسناد باالدستی مركز در آن
دانشكده را دارد ،كه در ادامه به آن واحد اطالق میشود.
ماده  :10-1اسناد باال دستی مركز :متشكل از اساسنامه ،برنامه راهبردي مركز ،مرامنامه ،برنامه اجرایی و آییننامههاي داخلی
مركز است.

ماده  :11-1برنامه راهبردي مركز :شامل چشم انداز ،اهداف كالن و سیاستهاي كلی مركز كه توسط شوراي عالی مركز مصوب
میگردد.
ماده  :12-1شوراي عالی مركز :شورایی شامل مسئولین تصمیم گیرنده ،اساتید همكار و صاحب نظران فعلی و اسبق مركز كه
وظیفه تعیین برنامههاي راهبردي و نظارت بر اجراي اسناد باال دستی مركز را بر عهده دارد.
ماده  :13-1برنامه اجرایی :برنامه فعالیتهاي یكساله مركز در چهارچوب برنامههاي باال دستی و زمینه هاي فعالیتی مركز
ماده  :14-1دوره كاري :بازه زمانی فعالیت دبیركل و تمامی ساختارهاي دانشجویی مرتبط با آن كه از پایان یك مجمع تا
پایان مجمع بعدي در نظر گرفته میشود.
ماده  :15-1اهداف
 .1هدفمندسازي و فراهم كردن زمینههاي پژوهش براي تمام دانشجویان
 .2گسترش نوآوري و كارآفرینی
 .3شكوفایی استعدادهاي دانشجویان در زمینههاي مختلف
 .4نظاممند كردن حضور مؤثر در مجامع علمی ملی و بینالمللی
 .5گسترش روابط عمومی و انتشارات
ماده  :16-1عضو :اعضاي مركز به دو دسته اعضاي عادي و اعضاي فعال تقسیم میشوند.
بند  -1عضو عادي :همهي دانشجویان و فارغالتحصیالن دانشگاه علوم پزشكی تهران عضو عادي مركز هستند و میتوانند از
امكانات و فرصتهاي مركز بهره ببرند.
بند  -2عضو فعال :اعضاي عادي كه مشمول یكی از ردیفهاي زیر باشند عضو فعال محسوب میشوند.
 .1اعضاي كنونی و سابق شوراي مركزي
 .2اعضاي كنونی و سابق شوراي اجرایی
 .3اعضاي كنونی و سابق شوراي پژوهشی
 .4مدرسین كنونی و سابق كارگاههاي مركز
 .5منتورهاي برنامه تحصیل سریع پژوهش ()RRE
 .6مسئولین كنونی و سابق واحدهاي مركز در دانشكدهها
 .7افرادي كه مجري یا همكار طرح پژوهشی مصوب در مركز

 .8اعضاي اصلی انجمنهاي ثبت شده در مركز
 .9افرادي كه داراي مقاله چاپ شده با وابستگی ( )Affiliationمركز پژوهشهاي علمی دانشجویان باشند.
 .10افرادي كه داراي خالصه مقاله چاپ شده با وابستگی ( )Affiliationمركز پژوهشهاي علمی دانشجویان در
كتابچه كنگره باشند.
ماده  :17-1اركان مركز شامل:
 .1مجمع عمومی
 .2سرپرست
 .3شوراي عالی مركز
 .4شوراهاي مركزي (واحدها و واحد كل)
 .5دبیركل
 .6شوراي اجرایی
 .7شوراي پژوهشی
 .8انجمنها

فصل دوم  -مجمع عمومی
ماده  :1-2تعریف :مجمع عمومی مركز پژوهشهاي علمی دانشجویان عالیترین مرجع تصمیمگیرنده مركز است و به
گردهمایی سالیانه تمام اعضا اعم از عادي و فعال و نیز مسئولین و اساتید دانشگاه براي ارائه گزارش فعالیتهاي سال اخیر و
آشنایی بیشتر دانشجویان و اساتید با مركز گفته میشود.
تبصره  .1مجمع عمومی فوقالعاده ممكن است به درخواست سرپرست یا دبیركل در موارد تغییر اضطراري مفاد اساسنامه یا
شرایط فوري كه نیازمند اخذ تصمیم عالیترین مرجع است ،تشكیل میشود.
ماده  :2-2سرپرست و دبیركل مركز موظف هستند تعیین زمان برگزاري مجمع عمومی را به عنوان اولویت كاري خود از ابتدا
در نظر بگیرند .زمان برگزاري مجمع عمومی باید به صورتی انتخاب شود كه امكان حضور ریاست دانشگاه و مسئولین مربوطه
در نظر گرفته شود.
ماده  :3-2تشكیل مجمع عمومی بر عهده دبیركل مركز است .وي موظف است پیش از برگزاري مجمع عمومی ،كارگروهی را
براي انجام امور اجرایی آن تشكیل دهد .دبیركل موظف است در صورت نیاز به انجام رأيگیري در مجمع شرایط مناسب را
براي تضارب آراي اعضا فراهم كند.
ماده  :4-2نظارت بر حسن برگزاري مجمع عمومی بر عهده سرپرست كل است.

ماده  :5-2وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارتند از:
بند  -1استماع گزارش عملكرد سرپرست ،سخنگوي شوراي مركزي و دبیركل
بند  -2اعالم رأي در صورت برگزاري مراسم رأيگیري
بند  -3تصویب تغییرات اساسنامه در صورت پیشنهاد
بند  -4تصویب تصمیمات الزم كه نیازمند نظر عالیترین مرجع تصمیمگیرنده مركز است.
ماده  :6-2شرایط تصویب تصمیمات در رأيگیريهاي مجمع عمومی :كسب بیش از  50%آرا (بدون شمارش آراي ممتنع)
براي تصویب موضوع مورد رأيگیري الزم است.

فصل سوم ـ سرپرست
ماده  :1-3تعریف :سرپرست مركز پژوهشها عالیترین مقام رسمی مركز است كه به پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوري و با
حكم رئیس دانشگاه براي مدت نامحدود منصوب میشود .وي از اعضاي هیئت علمی دانشگاه بوده كه معتقد به پژوهشهاي
دانشجویی است و در بین دانشجویان داراي مقبولیت باشد و بتواند محیط مناسبی جهت فعالیت دانشجویان و همكاري با سایر
اعضاي هیئت علمی برقرار كند.
ماده  :2-3وظایف سرپرست:
بند  -1مسئولیت كلیه امور اداري و مالی
بند  -2راهنمایی شوراي مركزي كل در تعیین برنامه عملكردي سالیانه و نظارت بر انطباق مصوبات این شورا با قوانین جاري
دانشگاه ،مصوبات مجمع عمومی و اسناد باال دستی مركز
بند  -3پاسخگویی به مسئوالن دانشگاه در قبال عملكرد مركز
بند  -4دفاع از منافع و مصالح مركز
بند  -5انتصاب سرپرست هر واحد به عنوان قائممقام خود در آن واحد
بند  -6حضور در مجمع عمومی و نظارت بر حسن برگزاري آن
بند  -7بررسی و تأیید اساسنامه پس از تصویب تغییرات آن در شوراي مركزي كل
بند  -8انتصاب دبیر شوراي پژوهشی و حضور در جلسات آن شورا
بند  -9تعیین تعداد سهم هر واحد در شوراي مركزي كل پس از مجمع عمومی ساالنه
بند -10نظارت بر روند انتخابات شوراي مركزي واحدها و كل ،دبیر واحدها و دبیركل و سخنگوي شوراي مركزي

ماده  :3-3اختیارات سرپرست:
بند  -1تنفیذ و عزل دبیركل
بند  -2رد مصوبات شوراي مركزي در صورت عدم تطابق با قوانین جاري دانشگاه و اسناد باالدستی مركز
بند  -3رد مصوبات شوراي اجرایی و تصمیمات دبیركل در صورت عدم تطابق با قوانین جاري دانشگاه و اسناد باال دستی مركز
بند  -4پرسش از دبیركل درباره عملكرد اجرایی اعضاي مركز
بند  -5پرسش از سخنگوي شوراي مركزي كل درباره عملكرد آن شورا
ماده  :4-3وظایف سرپرست هر واحد:
بند 1ـ مسئولیت كلیه امور اداري و مالی واحد به عنوان قائممقام سرپرست مركز
بند  -2نظارت بر روند انتخابات شوراي مركزي و دبیر واحد
بند  -3حضور در جلسات شوراي مركزي واحد ،راهنمایی آن شورا در تصمیمگیريهاي درونواحدي و نظارت بر تطابق
مصوبات این شورا با قوانین دانشگاه ،مصوبات مجمع عمومی و اسناد باال دستی مركز
بند  -4پاسخگویی به سرپرست كل مركز و ارائه گزارش به ایشان
بند  -5نظارت بر عملكرد شوراي اجرایی واحد
بند  -6دفاع از منافع و مصالح واحد در دانشكده
بند  -7حضور در مجمع عمومی سالیانه
بند  -8حضور در جلسات شوراي پژوهشی مركز
ماده  :5-3اختیارات سرپرست هر واحد:
بند  -1تنفیذ و عزل دبیر واحد و اطالع موضوع به دبیركل
بند  -2ارائه مصوبات شوراي مركزي واحد به سرپرست كل در صورت عدم تطابق با قوانین جاري دانشگاه و اسناد باال دستی
مركز
بند  -3رد تصمیمات دبیر واحد در صورت عدم تطابق با قوانین جاري دانشگاه و اسناد باال دستی مركز
بند  -4پرسش از دبیر واحد درباره عملكرد اجرایی اعضاي واحد
بند  -5نظارت بر روند انتخابات شوراي مركزي و دبیر واحد

فصل چهارم – شورای عالی مرکز پژوهش ها
ماده  :1-4اعضاي شورا:
اعضاي حقوقی :معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه ،سرپرست كل مركز ،سرپرست واحدهاي هر دانشكده ،دبیركل ،دبیر
شوراي پژوهشی
اعضاي حقیقی :سه نفر از اساتید همكار مركز ،دبیران كل سه دوره قبل مركز ،سه نفر از اعضاي شوراي اجرایی دوره قبل به
انتخاب دبیركل دوره قبل
ماده  :2-4وظایف:
بند  -1تعیین چشم انداز مركز
بند  -2تعیین اهداف و سیاست هاي كالن مركز در حیطههاي مختلف
بند  -3بررسی صالحیت و انتخاب اساتید كاندید اعطاي جوایز مركز در هر دوره
بند  -4تائید انطباق برنامه اجرایی پیشنهادي دبیر كل هر دوره با اهداف و برنامههاي راهبردي مركز
ماده  :3-4اختیارات:
بند  -1حق سؤال و یا درخواست گزارش از سرپرست كل ،سرپرست واحدها ،دبیر شوراي پژوهشی ،دبیر كل مركز و سخنگو

فصل پنجم ـ شوراهای مرکزی
ماده  :1-5تعریف :شوراهاي مركزي اتاق فكر اصلی هر واحد هستند كه به انتخاب مستقیم اعضاي هر دانشكده به صورت
جداگانه براي یك سال انتخاب میشوند .شوراي مركزي كل مركز پژوهشهاي علمی دانشجویان نیز منتخبی از اعضاي
شوراهاي مركزي واحدهاست كه به منظور دستیابی به اهداف كالن مركز وظیفه بررسی و تصویب برنامه اجرایی ارائه شده
توسط دبیر كل و نظارت بر اجراي آن را بر عهده دارد.
ماده  :2-5وظایف شوراهاي مركزي واحدها:
بند  -1شوراي مركزي هر واحد مسئول انتخاب دبیر آن واحد پس از مشخص شدن نتایج انتخابات شوراي مركزي آن واحد
است.
بند  -2شوراي مركزي هر واحد موظف است گزارش مكتوب خود را به دبیر كل تقدیم نماید.
بند  -3بررسی و تصویب برنامه اجرایی پیشنهادي دبیر واحد
بند  -4تمام اعضاي شوراي مركزي واحدها وظیفه دارند در امور اجرایی واحد زیرنظر دبیر همكاري داشته باشند.
بند  -5شوراي مركزي واحد ،عهدهدار رسیدگی به چالشهاي درونواحدي ،نظارت بر امور اجرایی ،پایش عملكرد واحد ،تهیه
دستورالعملهاي داخلی ،و ارائه راهكار درباره مشكالت واحد است.

بند  -6شوراي مركزي واحدها موظف است تا با ایجاد فضایی تعاملی در راستاي تقویت ارتباط كل دانشجویان دانشكده با مركز
قدم بردارد؛ از این رو میبایست تمامی پیشنهادات ارائه شده را در آن واحد در جلسات رسمی خود بررسی كند.
ماده  :3-5اختیارات شوراهاي مركزي واحدها:
بند  -1پیشنهاد عزل دبیر واحد به سرپرست واحد.
بند  -2پیشنهاد عزل سرپرست واحد به سرپرست كل.
ماده  :4-5وظایف شوراي مركزي كل:
بند  -1شوراي مركزي كل مسئول انتخاب دبیركل است.
بند  -2اعضاي شوراي مركزي كل موظف هستند به اساسنامه مركز ،برنامه راهبردي ،مصوبات شوراي مركزي كل ،آئیننامهها و
دستورالعملهاي مركز متهد باشند.
بند  -3بررسی تصویب برنامه اجرایی پیشنهادي دبیركل
بند  -4سخنگوي شوراي مركزي موظف است جلسات را به صورت حداقل ماهانه برگزار كرده و گزارش آن را به دبیركل تقدیم
نماید.
بند  -6سخنگوي شوراي مركزي موظف است گزارش عملكرد شوراي مركزي كل را در مجمع عمومی ساالنه به اطالع عموم
اعضا برساند.
بند  -7شوراي مركزي كل موظف است تمام پیشنهادات ارائه شده از سوي اعضاي مركز را در جلسات رسمی خود بررسی كند.
بند  -8بررسی و تصویب آییننامههاي داخلی مركز
بند  -9طراحی و تصویب آیین نامه هاي برگزیدگان جوایز دانشجویی مجمع عمومی ساالنه
بند  -10نظارت بر عملكرد معاونتهاي شوراي اجرایی كل از طریق تشكیل كمیسیونهاي داخلی
بند  -11شوراي مركزي كل عهدهدار رسیدگی به چالشهاي مركز ،نظارت بر امور اجرایی ،پایش عملكرد مركز ،تهیه و تائید
دستورالعملهاي داخلی و ارائه راهكار درباره مشكالت مركز است.
ماده  :5-5اختیارات شوراي مركزي كل:
بند  -1بازنگري اساسنامه در صورت نیاز و اعالم تغییرات به سرپرست براي تصویب
بند  -2پیشنهاد عزل سرپرست مركز به معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه
بند  -3پیشنهاد عزل دبیركل مركز به سرپرست مركز

بند  -4حق نظارت ،سؤال و در صورت نیاز استیضاح سیستم اجرایی شامل دبیركل ،معاونتهاي شوراي اجرایی ،دبیران واحدها

فصل ششم ـ دبير مرکز
ماده  :1-6دبیركل :عالیترین مقام اجرایی دانشجویی مركز است كه مسئولیت اجراي برنامه اجرایی منطبق بر اساسنامه،
برنامه راهبردي مركز و قوانین جاري مركز را بر عهده دارد؛ مگر در اموري كه مستقیماً به سرپرست مربوط است.
ماده  :2-6دبیر كل هر دوره توسط شوراي مركزي انتخاب شده و می بایست هماهنگ با سرپرست اقدام نماید.
ماده  :3-6پایان كار دبیركل :به یكی از راههاي زیر صورت میپذیرد:
بند  -1پایان دوره كار یك ساله وي
بند  -2عزل توسط سرپرست
بند  -3استعفا :دبیركل استعفاي مكتوب خود را تقدیم سرپرست كل میكند و تا زمان پذیرفته شدن استعفا باید به وظایف
قانونی خود ادامه دهد.
ماده  :4-6وظایف و اختیارات دبیركل:
بند  -1اجراي اساسنامه ،برنامه راهبردي و آییننامههاي داخلی مركز
بند  -2ارائه برنامه اجرایی پیشنهادي به شوراي مركزي كل در ابتداي هر دوره
بند  -3ابالغ مصوبات شوراي مركزي به معاونتهاي اجرایی و نظارت بر اجراي آن
بند  -4پیگیري و نظارت ادواري بر اجراي وظایف هر یك از واحدهاي ساختاري مركز
بند  .5انتخاب قائممقام در صورت نیاز
بند  -6هماهنگی بین واحدهاي مركز
بند  -7دریافت گزارشهاي مربوط به جلسات شوراي مركزي كل از سخنگوي شوراي مركزي كل و نظارت بر روند ثبت و نحوه
ارائه آن مجمع عمومی سالیانه
بند  -8تهیه و تنظیم گزارش عملكرد و برنامه شوراي اجرایی و ارائه آن به شوراي مركزي كل ،سرپرست كل و ثبت آن
بند  -9برگزاري مجمع عمومی سالیانه
بند  -10برگزاري و نظارت بر انتخابات شوراي مركزي واحدها و شوراي مركزي كل دوره بعد
بند  -11انعكاس نیازهاي هریك از واحدهاي مركز ،دریافت و ارائه بازخورد نسبت به آن

بند  -13بازتاب نظرات و مشكالت انجمنها و نیازهاي آنها به سرپرست مركز
بند  -14ایجاد سیستم مناسب جهت اخذ پیشنهادها و انتقادهاي اعضاي مركز
ماده  :5-6دبیر واحدها :دبیر هر واحد عالیترین مقام اجرایی هر واحد است كه توسط شوراي مركزي واحد انتخاب و با حكم
سرپرست واحد تنفیذ میشود .شرح وظایف و ساختار داخلی واحدها كه شامل واحدهاي اجرایی و گروههاي علمی میباشند ،بر
اساس اساسنامه ،ابالغیههاي دبیركل ،شوراي اجرایی كل و آییننامههاي مصوب شوراي مركزي كل مشخص خواهد شد.
ماده  :6-6وظایف و اختیارات دبیر واحدها:
بند  -1اجراي اساسنامه ،برنامه راهبردي و آییننامههاي مركز
بند  -2ارائه برنامه اجرایی پیشنهادي به شوراي مركزي واحد در ابتداي هر دوره
بند  -3ابالغ مصوبات شوراي مركزي به شوراي اجرایی واحد و نظارت بر اجراي آن
بند  -4تهیه و تنظیم گزارش عملكرد و برنامه شوراي اجرایی و ارائه آن به سرپرست واحد و دبیر كل ،هماهنگی و پاسخگویی
به ایشان
بند  .5انتخاب قائممقام در صورت نیاز
بند  -6برگزاري و نظارت بر انتخابات شوراي مركزي واحد دوره بعد
بند  -7انعكاس نیازهاي واحد تحت پوشش خود به سرپرست واحد ،دبیركل و سرپرست كل
بند  -8ایجاد سیستم مناسب جهت أخذ پیشنهادها و انتقادهاي اعضاي دانشكده

فصل هفتم ـ شورای اجرایی
ماده  :1-7تعریف :شوراي اجرایی مركز شامل معاونین دبیركل ،كارمندان مركز و دبیران واحدهاي مركز در دانشكدههاي
مختلف و زیر مجموعههاي هر یك از آنهاست كه زیر نظر مستقیم دبیركل فعالیت میكنند.
ماده  :2-7معاونین دبیركل مركز پژوهشهاي علمی دانشجویان:
معاونین دبیركل عبارتند از :معاون امور عملكردي دانشجویان ،معاون آموزشی ،معاون پژوهشی ،معاون پایش و توسعه
سیاستهاي مركز ،معاون روابط عمومی ،معاون بین الملل و معاون فرهنگ و هنر
ماده  :3-7قائم مقام دبیركل جانشین دبیركل در مورد تمام وظایف او براي شرایطی است كه دبیركل نتواند به وظایفش عمل
كند .وي موظف است ،طبق راهنمایی دبیركل همكاري الزم بین واحدهاي عملكردي ،معاونتها ،و واحدها را برقرار كرده و
جلسات شوراي اجرایی را تنظیم نماید .همچنین ،طبق راهنمایی دبیركل وي باید جدول زمانبندي وظایف و مسئولیتهاي
شوراي اجرایی را تهیه كرده و بر حسن اجراي آن نظارت كند.

ماده  :4-7معاونت امور عملكردي دانشجویان :معاونت امور عملكردي دانشجویان به جمعآوري اطالعات و سوابق فعالیتهاي
انجمنها و دانشجویان ،به منظور ارزیابی و جهتدهی این فعالیتها میپردازد .با توجه به گذشت سالهاي متمادي و انجمن-
محور بودن فعالیتهاي مركز پژوهشهاي علمی دانشجویان ،ارتقاي انجمنهاي علمی و فعالیتهاي پژوهشی دانشجویان
نیازمند برنامهریزي نظاممند است .رسالت معاونت امور عملكردي دانشجویان ،پاسخ به این نیاز مهم است كه به شرح زیر است:
بند  -1فرآهم كردن سازوكارهاي مورد نیاز براي دریافت گزارشهاي عملكردي دانشجویان و انجمنها
بند  -2گردآوري اطالعات اعضا و انجمنها براي شركت و رقابت در جشنوارهها ،نشستها و كنگرهها
بند  -3نظارت بر حسن اجراي آئیننامه ارتقاي انجمنهاي علمی و پیشنهاد الیحههاي اصالحی ،در صورت لزوم ،به شوراي
مركزي كل
بند  -4تسهیل تشكیل انجمنهاي جدید
بند  -5گردآوري اطالعات گرنتهاي پژوهشی اعطا شده ،جوایز اهدا شده ،و شركت اعضا و انجمنها در كنگرهها و سایر
نشستهاي علمی
بند  -6نظارت و پایش انجمنها
بند  -7گردآوري و بارگذاري گزارش انجمنها و ارائه آنها به بخش پایش و توسعه
بند  -8برنامهریزي بخش غرفههاي انجمنهاي مجمع عمومی ساالنه
ماده  :5-7معاونت آموزش :فعالیتهاي این معاونت در چند بخش تعریف میشود:
بند  -1برگزاري كارگاههاي پژوهشی طبق كوریكولوم مصوب با همكاري كارشناس كارگاهها
بند  -2برگزاري و پایش اجراي كارگاهها
بند  -3جذب مدرس جدید
بند  - 4برگزاري كارگاههاي توانمندسازي براي اعضاي شوراي اجرایی ،مركزي و انجمنها
بند  - 5معاون آموزش موظف است راه ارتباطی الزم براي تربیت مدرس و جذب افراد توانمند براي این مهم را فراهم كند.
بند  - 6معاون آموزش موظف است به جمعآوري بازخوردهاي دانشپژوهان شركت كننده در كارگاهها بپردازد.
ماده  :6-7معاونت پژوهش:
بند  -1برگزاري دورههاي تحصیل سریع در پژوهش ( :)RREدر این دورهها به دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی تهران ،تمامی
مراحل پژوهش (اعم از روش تحقیق ،آمار ،جستجو در  ،PubMedآشنایی با سایت كتابخانه الكترونیك  ،TUMSنگارش

علمی و  )...در حین مشاركت در كارهاي تحقیقاتی به صورت عملی آموزش داده میشود .این تجربهي عملی كار پژوهشی با
كمك اساتید و مراكز تحقیقات دانشگاه یا خارج دانشگاه صورت میپذیرد.
بند  -2تشكیل هیئت راهبردي-اجرایی  RREبا نظارت دبیركل
بند  -3نظارت بر حسن اجراي آییننامههاي مربوطه
بند  -4جذب منتورهاي پژوهشی از میان اعضاي توانمند مركز
بند  -5ارایه مشاوره در جهت برنامهریزي و اجراي برنامههاي پژوهشی
بند  -6موظف به شناسایی و ایجاد ارتباط با مراكز تحقیقاتی براي فعالیتهاي پژوهشی دانشجویان
بند  -7تالش در جهت اخذ گرنتهاي پژوهشی طرحهاي تحقیقاتی با افیلیشن مركز و گرنت مسافرت براي شركت در كنگرهها
بر طبق آئیننامههاي مصوب موجود
ماده  :7-7معاونت پایش و توسعه:
بند  – 1تعریف :معاونت پایش و توسعه ،تربیت دانشجویان پژوهشگر به عنوان اصلیترین و پایهاي ترین هدف مركز با در
اختیار قرار دادن و آموزش كلیه سطوح علم تحقیقات ،نیازمند بهره برداري مناسب و به موقع از دانش معتبر موجود ،و تصمیم
گیري مبتنی بر شواهد فعالیتها و فرآیندهاي گذشته مركز است.
بند  - 2فراهم كردن زیرساختهاي اطالعاتی و تحلیلی مورد نیاز براي مطالعهي شرایط كنونی و گذشته مركز پژوهشهاي
علمی دانشجویان
بند  - 3برگزاري جلسات تهیه برنامه راهبردي مركز و برنامهریزي براي تدوین برنامه عملیاتی
بند  - 4تشكیل كارگروه استراتژي شامل صاحب نظران و اساتید مركز به منظور بازنگري و تكمیل برنامه جامع عملكردي و
برنامه
بند  - 5راهبردي مركز پژوهشهاي علمی دانشجویان؛ و تعیین اولویتهاي اجرایی مركز با توجه به اهداف و دورنماي تعیین
شده
بند  - 6تشكیل بانك ایده و نظرات دانشجویان و برنامهریزي براي تبدیل آن به پروژههاي قابل اجرا
بند  - 7ارزیابی و اولویتدهی پروژههاي موجود و ارائه شده به مركز با توجه به اولویتهاي تعیین شده و گزارش به سرپرست
مركز در جهت تسهیل تخصیص منابع و اجراي پروژههاي مناسبتر
بند  - 8مطالعه در مورد ضرورت بازنگري زیرساختها و اجزاي اجرایی مركز پژوهشهاي علمی دانشجویان
ماده  :8-7معاونت روابط عمومی :اطالعرسانی امور مركز و انجام تمامی هماهنگیهاي الزم در این راستا ،فعالیتهاي این
معاونت را تشكیل میدهد كه شامل وبگاه ،نشریه پژودا و تبلیغات است.

بند  -1وبگاه مركز توسط یك دانشجو و یك كارمند اداره میشود كه وظیفه قرار دادن كلیه اسناد و عملكردهاي مركز از
جمله لیست انجمنها ،آییننامهها ،برنامه كارگاهها (شامل اسالیدها وجزوات آموزشی) ،اخبار روزانه مركز ،تاالر افتخارات،
لینكها و  ...را در وبگاه مركز بر عهده دارند.
بند  -2تبلیغات :واحد تبلیغات جهت اطالعرسانی كلیه امور داخلی و خارجی مركز به مخاطبان فعالیت میكند .مسئول این
واحد موظف است نسبت به تهیه بورد مناسب براي هر یك از واحدهاي مركز ،تهیه پوستر و بروشور مناسب براي اطالعرسانی
درباره موضوعات مهم و اطالع رسانی مناسب در زمینههاي مختلف از جمله طرح  RREو كنگرهها اقدام كند .مسئول تبلیغات
موظف است با نمایندگان پژوهشی ورودي هاي مختلف ارتباط الزم را برقرار كرده و به گردآوري و اعالم بازخوردها و نیازهاي
دانشجویان ،شناسایی مراكز تحقیقاتی و افراد مرتبط در زمینه پژوهشهاي فرهنگی-اجتماعی و آموزشی جهت برقراري ارتباط
و امضاي تفاهم نامه با آنها بپردازد.
ماده  :9-7معاونت بین الملل :روابط بینالملل جهت متمركز كردن كلیه فعالیتهاي بینالمللی مركز ،ارتباط با مراكز
تحقیقاتی دانشجویی بین المللی ،فعالیتها و ارتباطات بینالمللی و پیگیريهاي الزم جهت شركت نظاممند یا غیرنظاممند
دانشجویان در كنگرههاي بینالمللی ،فعالیت میكند .سایر وظایف این معاونت به شرح زیر است:
بند  -1جستجوي كافی جهت شناسایی كنگرههاي مختلف
بند  -2تهیه بروشور مركز به زبان انگلیسی
بند  -3شناساندن مركز به مجامع بین المللی
بند  -4شناسایی تشكیالت دانشجویی بین المللی
بند  -5تشكیل گروههاي خبري مشترک با سایر مراكز بین المللی
بند  -6امضاي تفاهم نامه با سایر مراكز بین المللی
بند  -7ارتباط با دانشجویان اجرایی كنگره هاي خارجی
ماده  :10-7معاونت فرهنگ و هنر :این معاونت براي دستیابی به هدف مهم پرورش استعدادهاي دانشجویان و ارتقاي سطح
فرهنگی آنها تالش میكند .براي این منظور همهي ابعاد فردي و اجتماعی دانشجویان باید مورد نظر قرار گیرد .در قسمت
فرهنگی ،اولویت اول معاونت انجام پروژههایی براي ارتقاي ظرفیت هاي موجود دانشجویان است و عمدتاً از طریق آموزش
مهارتهاي مختلف انجام میشود .در سوي دیگر یعنی بخش هنري ،اولویت اول ایجاد توجه و بستري مناسب براي پرورش و
نمایش احساسات و تفكراتی است كه دانشجویان در غالب هنر و ادبیات آنها را بیان میكنند .در این راستا كلیات اهدافی كه
میتواند توسط این معاونت پیگري شود به شرح زیر است:
بند  -1خارج كردن دانشجویان از فضاي تكبعدي و درگیر نمودن ایشان در ارتقا و پیشرفت ابعاد فرهنگی و هنري خود و
جامعه خویش ،به نحوي كه نسبت به جامعه خویش مسئولیتپذیر باشند.
بند  -2بررسی مشكالت فرهنگی حاكم بر فضاي دانشجویی و یا عموم جامعه و تالش براي ارائه راهكارهاي عملی

بند  -3تقدیر از ویژگیهاي مثبت فرهنگی و اجتماعی به منظور ارتقاي مكارم اخالقی
بند  -4ایجاد فرصت براي شكوفایی استعدادهاي هنري دانشجویان در راستاي كمال معنویات و ارتقاي روحیه مشاركت
اجتماعی
بند  -5طراحی و توسعه دورههاي آموزشی مرتبط با فرهنگ عمومی و دورههاي تخصصی به تفكیك هر رشته
بند  -6برنامهریزي و ساماندهی و هدایت اوقات فراغت دانشگاهیان متناسب با نیازها و مقتضیات روز
ماده  :11-7تمامی معاونتها موظف به ارائه گزارشهاي سه ماهه به صورت گزارش به دبیركل و شوراي مركزي هستند.

فصل هشتم  -شورای پژوهشی
ماده  :1-8تعریف :شوراي پژوهشی شورایی است كه در بخش پژوهش مركز فعالیت دارند و مسئولیت بررسی پروپوزالها و نیز
انجام مشاورههاي پژوهشی مركز را بر عهده دارند.
ماده  :2-8ساختار :شوراي پژوهشی متشكل از  3بخش دانشجویی ،هیأت علمی و اشخاص حقوقی میباشد.
بند  -1اشخاص حقوقی شوراي پژوهشی مشتمل بر افراد زیر است:
الف) سرپرست كل مركز
ب) دبیركل مركز
ج) سرپرست واحدها و یا معاونین پژوهشی دانشكدههایی كه مركز در آنها "واحد فعال" دارد.
دبیركل با پیشنهاد سرپرست مركز و حكم معاون تحقیقات وفناوري دانشگاه به مدت یكسال به عضویت شوراي پژوهشی مركز
منصوب میشود .موارد الف و ج تا زمان تصدي پستهاي مذكور با حكم معاون پژوهشی دانشگاه به عضویت شوراي پژوهشی
مركز منصوب میشوند.
بند 2ـ بخش دانشجویی شوراي پژوهشی متشكل از حدود  7-11نفر از اعضاي مركز بوده كه به تناسب هر بخش براي یك
دوره یك ساله توسط سرپرست كل انتخاب میشوند .بخش دانشجویی شوراي پژوهشی پس ازاعالم نامزدي دانشجویان و با
بررسی رزومه انتخاب و با حكم معاون تحقیقات وفناوري دانشگاه به مدت  1سال به عضویت شوراي پژوهشی منصوب
میشوند.
بند 3ـ بخش هیأتعلمی شوراي پژوهشی مشتمل بر  7نفر از اعضاي هیأت علمی دانشگاه هستند كه با مقوله پژوهش
دانشجویی آشنایی كافی داشته باشند ،اعضاي هیأت علمی شوراي پژوهشی به پیشنهاد سرپرست و با حكم معاون پژوهشی
دانشگاه به مدت  2سال به عضویت شوراي پژوهشی مركز منصوب میشوند.
تبصره :ترجیحاً از گروههاي آموزشی مختلف بوده و یك نفر متخصص اپیدمیولوژي در بین آنها حضور داشته باشد.

ماده  :3-8وظایف و اختیارات شوراي پژوهشی:
بند 1ـ بررسی و تصویب طرحهاي ارائه شده از سوي دانشجویان
تبصره .تنها در صورتی شوراي این مركز می تواند طرحهاي ارائه شده را تصویب نماید كه حداقل  2دانشجوي غیر از تحصیالت
تكمیلی به عنوان مجریان طرح مشغول باشند.
بند 2ـ نظارت بر انجام طرحهاي تحقیقاتی كه مجري آنها مركز میباشد.
بند 3ـ تخصیص بودجه به طرحهاي اجرایی مركز كه توسط شوراي اجرایی ارائه میگردد.
ماده  :4-8انتخاب شوراي پژوهشی:
بند  -1بخش دانشجویی شوراي پژوهشی متشكل از  7-11نفر از اعضاي مركز بوده كه به تناسب اعضاي هر بخش براي یك
دوره یك ساله توسط سرپرست كل انتخاب میشوند.
بند  -2منتورهاي  RREعضو شوراي پژوهشی هستند و مسئولیت طرحهاي  RREخود را برعهده دارند.
بند 3ـ هر عضو ،یك عضو جانشین دارد كه در صورتی كه به هر عنوان یكی از اعضاي بخش دانشجویی از عضویت در این
بخش شوراي پژوهشی خارج شود ،جایگزین او خواهد شد.
بند  -4دانشجویان باتجربه در امور پژوهشی میتوانند به دبیركل مركز یا معاون پژوهشی وي براي عضویت در شورا درخواست
داده تا با بررسی  CVوي ،و با رأي نهایی سرپرست كل مركز ،به عضویت شورا درآیند.
ماده  :5-8نحوه تشكیل جلسات:
بند 1ـ جلسات شوراي پژوهشی مركز بر  2نوع است:
الف ـ جلسات مشترک كه در آن اعضاي بخش دانشجویی و اعضاي هیأت علمی و اشخاص حقوقی حضور دارند .ریاست این
جلسات بر عهده سرپرست مركز می باشد.
ب ـ جلسات بخش دانشجویی كه به صورت جداگانه و مستقل در طی سال برگزار میشود و اداره آن بر عهده سخنگوي
شوراي پژوهشی است .طرحها ابتدا در جلسات بخش دانشجویی بررسی میشوند و در صورت تصویب این شورا ،براي مطرح
شدن در جلسات مشترک ارائه میگردند.
• تبصره  :1توالی تشكیل جلسات در آیین نامه مصوب بخش دانشجویی شوراي پژوهشی مشخص میشود و سخنگوي شورا
می بایست آن را ساالنه اعالم كند.
• تبصره  :2جلسات مشترک شوراي پژوهشی و جلسات بخش دانشجویی هر دو با حضور اكثریت اعضا رسمیت مییابد و جز
در مواقعی كه در اساسنامه تصریح شدهاست حد نصاب تصویب تصمیمات اكثریت نسبی افراد حاضر میباشد.

فصل نهم ـ انجمنها
ماده  :1-9جایگاه انجمنها :یكی از مهمترین اجزاي فرآیند تربیت پژوهشگر در مركز پژوهشهاي علمی دانشجویان از طریق
انجمنها صورت میگیرد .انجمنها به انجام فعالیتهاي متمركز علمی-پژوهشی میپردازند .لذا تحت نظارت مستقیم دبیركل
مركز قرار دارند .انجمنهاي مركز پژوهشها بستري مناسب براي دانشجویان فراهم كردهاند تا در كنار پژوهش به فعالیت در
زمینههاي آموزشی ،فرهنگی و هنري نیز بپردازند .انجمنها ثبت رسمی مركز پژوهشهاي علمی دانشجویان هستند و متعهد
بودن به رعایت مرامنامه ،قوانین ،ضوابط و آییننامههاي مركز الزمهي تشكیل و فعالیت آنها است .انجمنها طبق آئیننامه
ارتقاي انجمنهاي علمی مدیریت و ارزیابی میشوند.
بند  -1انجمنهاي ثبت شده در مركز موظف به ذكر وابستگی ( )affiliationمركز در كلیه نشریات ،مقاالت ،و نشستها
(شامل كنگرهها و سمینارها) هستند.
وابستگی مركز:
Students' Scientific Research Center, Tehran University of Medical Sciences
مركز پژوهشهاي علمی دانشجویان ،دانشگاه علوم پزشكی تهران

فصل دهم ـ بازنگری اساسنامه
ماده  :1-10در صورت ایجاد هر گونه تغییر در اساسنامه ،تغییرات ابتدا باید به تصویب شوراي مركزي برسد .پس از تصویب
شوراي مركزي ،تغییرات به سرپرست مركز اعالم میگردد .در صورت موافقت و تأیید سرپرست مركز تغییرات در اولین جلسه
مجمع عمومی مطرح میشود .در صورتی كه تغییرات به تصویب دوسوم اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومی برسد؛ (بدون
احتساب آراي ممتنع) جهت تأیید به رئیس دانشگاه اعالم و پس از تأیید ایشان رسمیت پیدا خواهد كرد.

