
  پژوهش کمیته

در نظام سالمت و درمان . ھا و مراکز آموزشی و تحقیقاتی است- بار اصلی پژوھش و تحقیقات در دنیا بر عھده دانشگاه

ھای ادغام آموزش و درمان پزشکی، مسئولیت و توان پژوھشی در یکجا تجمع یافتھ کھ با - ایران با توجھ بھ ویژگی

  . وھش را در بخش بھداشت و درمان کشور ھدایت کردتوان منابع را مدیریت و پژ استفاده از این فرصت می

تالش جھت توسعھ پژوھش ھای کاربردی و گسترش مرزھای دانش  موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی 

با استفاده از ظرفیت ھای بالقوه بیمارستان ھا و اعضای ھیئت علمی دربیمارستانھای آموزشی درمانی از طرف 

بر این اساس واحدھای توسعھ . و فنآوری وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی شده استمعاونت تحقیقات 

تحقیقات بالینی و شوراھای پژوھشی بیمارستان ھا با ھدف ترغیب و توانمندسازی اعضای ھیئت علمی و فراھم نمودن 

در ھمین . ان تشکیل گردیدھای آموزشی زیر نظر معاون پژوھشي بیمارست تسھیالت جھت انجام پژوھش در بیمارستان

ازات مربوطھ  ی گرفتھ  بدنبال ان با کسب امتیراستا  در قدم اول  تصمیم بھ تاسیس  کمیتھ ساماندھی  پژوھش ھای بالین

ھای بالینی  در بخش پژوھشسازی   سازی و فرھنگ بالینی را با ھدف توانمندپژوھش ھای توسعھ  واحد تاسیس

  .بیمارستان دنبال خواھیم کرد

شورای پژوھش در وھلھ نخست در حوزه ھای راھبردی یا استراتژیک بیمارستان، مدیریت و ھدایت پژوھشھا و  

روندھای مرتبط با آنھا، بھبود و تعالی و تضمین عملگرایی روندھای تحقیقی و توسعھ ای در کاربرد و تولید دانش با 

کاربردی بودن و عملگرایی پژوھشھا  کمیتھ  جھت تضمین  .مسئولیت اصلی معاونت پژوھش بیمارستان می باشد

  .نمودتعیین خواھد   "سند اولویتھای پژوھش"پژوھش بیمارستان چارچوبی تحت عنوان 
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