
 

 

 هوالشافی                                 

     مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس                                                 

                 روش اجرایی                              خط مشی و فرم                                                                                                        

 دستورالعمل ها، نامه آیین مقررات، قوانین، رعایت: روش اجراییخط مشی و  عنوان 

 متبوع وزارت آوری فن و تحقیقات معاونت سوی از ابالغی استانداردهای و ها
 20/10/1395  :تدوینتاریخ 

 25/11/1396  :آخرین ابالغ 

 25/11/1396 : تاریخ بازنگری

 MPGH-POL-16-02   :روش اجراییکد 

 2از  1 شماره صفحه:

، نظم کاری و تسریع پژوهشی درمان با هدف رشد و بهداشت وزارت سوی از شده تصویب قوانین و استانداردها با ها پژوهش انطباق خط مشی :

 متبوع وزارت سوی از ابالغی استانداردهای با همسو دانشگاه روند تصویب طرح های پژوهشی

  تعاریف:

 مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس  : دامنه

 های طرح تصویب روند تسریع کاری، نظم درمان، و بهداشت وزارت سوی از ابالغی استانداردهای با همسو دانشگاه پژوهشی رشد هدف: 

 وهشیپژ

  :آن اجراء در دخیل افراد نقش و سمت ذکر با اجرا روش

  مرکز مسئول توسط درمان و بهداشت وزارت توسط شده تبیین های نامه آیین و ها دستورالعمل از آگاهی – 1مرحله

 مسئول توسط درمان و بهداشت وزارت سوی از شده تعیین هایداستاندار با دانشگاه پژوهشی های العمل دستور کردن منطبق – 2 مرحله

 مرکز مشاوران و مرکز

 مرکز مشاوران توسط دانشجویان و اساتید به پژوهشی های دستورالعمل و قوانین رسانی اطالع –3 مرحله

 توسط شده تبین پژوهشی استاندارد های دستورالعمل و قوانین با مرکز توسط شده انجام پژوهشی های طرح اصول مطابقت بررسی– 4 مرحله

 مرکز مشاوران



 

 هوالشافی                                                                                                  

     سمرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فار                                                   

                 فرم خط مشی و روش اجرایی                                                                                                                                       

 ها دستورالعمل ها، نامه آیین ، مقررات قوانین، رعایت  : روش اجرایی عنوان

 متبوع وزارت آوری فن و تحقیقات معاونت سوی از ابالغی استانداردهای و
 20/10/1395  :تدوینتاریخ 

 25/11/1396  :آخرین ابالغ 

 25/11/1396  : تاریخ بازنگری

 MPGH-POL-16-02   :روش اجرایی کد

 2از  2 شماره صفحه:

 پژوهشگراندانشجویان، اساتید، پرسنل، پزشکان و سایر  ذی نفعان : 

 مسول مرکز توسعه پژوهش های بالینی  فرد پاسخگو :

 پژوهشیاران مرکز توسعه پژوهش های بالینی، سیستم های رایانه، نرم افزارهای مرتبط تامین منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط :

 دستورالعمل های وزارت متبوع با شماره  :مراجع/منابع

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی 

 کیانی             جمیله -1 تهیه کننده گان

            میرزایی دکتر -2

              معتمد دکتر          -3

 مسئول مرکز

 نویسی مقاله و اپیدمیولوژی مشاور

 نویسی مقاله و اپیدمیولوژی مشاور

 

  کیفیت بهبود کارشناس زر تشت عاطفه تایید کنندگان

  بیمارستان رئیس اسفندیاری عاطفه دکتر خانم تصویب کنندگان


