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اساس نامه شعبه های استانی شبکه هپاتیت ایران
شبكه هاي تحقيقات علوم پزشكي در راستاي توسعه مبتني بر دانايي و به استناد بند ج ماده  46برنامه قانون چهارم توسعه
دولت جمهوري اسالمي ايران مبني بر نوسازي شيوه هاي مديريت بخش پژوهش در علوم پزشكي و علوم مرتبط با آن به
منظور حل مشكالت مهم بهداشتي درماني ،با رويكرد كاهش بار بيماري و توسعه مرزهاي دانش علوم پزشكي با مشاركت
كليه ذي نفعان با تصويب شوراي گسترش شده است.
شبكه هپاتيت ايران در راستاي گسترش فعاليت هاي آموزشي ،پژوهشي و درمانيِ خود و همچنين انجام تعامالت بيشتر
تصميم دارد تا در استان هاي مختلف كشور شعبه هاي شبكه هپاتيت را ايجاد كند.
در اين دستورالعمل به بيان تعاريف ،اهداف و وظايف شعبه هاي استاني شبكه هپاتيت ايران در مواد مختلف مي پردازيم.
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 -1تعریف شعبه ی استانی شبکه هپاتیت و چگونگی ارتباط با دیگر شعبه ها
مراكز تحقيقات مختلف همانند مركز تحقيقات گوارش و كبد ،مركز تحقيقات ويروس شناسي و  ...در دانشگاه هاي علوم
پزشكي در هر استان مي توانند به عنوان نماينده شبكه هپاتيت و يا شعبه استاني قرار بگيرند .هر شعبه نيز داري چارت
سازماني خاص و اعضاي اصلي مي باشد كه بايد مشخص باشد و در ادامه توضيح داده مي شود .هر كدام از شعبه ها مي
توانند در سايت شبكه هپاتيت ايران صفحه اي اختصاصي داشته باشند كه به تشريح فعاليت هاي خود بپردازند.
پيشنهاد مي شود در همه ي استان ها چنين شعبه هايي تعريف شود .اين شعبه ها ،همگي به صورت مجازي به فعاليت مي
پردازن د تا پژوهش هاي مربوط به بيماري هاي هپاتيت در كشور افزايش يابد( .پژوهش های بین مرکزی و بین
دانشگاهی) و شبكه ي هپاتيت ايران به عنوان عامل هماهنگ كننده ي شعبه هاي استاني عمل مي كند و با كمک مرکز
تحقیقات بیماری های کبدی خاور میانه سعي در افزایش رشد پژوهش های بین المللی خواهد داشت.
شعبه هاي استاني مي توانند در جهت گسترش همكاري هاي بين مركزي و انجام پروژه هاي تحقيقاتي ملي ،پيشنهادات و
پروپزال هاي خود را به شبكه ارسال نمايند و شبكه بعد از تاييد و بررسي آن ها مي تواند به هماهنگي بين مراكز براي راه
اندازي و انجام آن پروژه ها كمک كند.
در گام هاي بعدي شبكه هپاتيت ايران همراه با شبكه جهاني هپاتيت ( )Global hepatitis Networkبه دنبال افتتاح
شعبه هاي كشوري خواهد بود و شعبه هاي شبكه هپاتيت در ديگر كشور ها نيز فعال خواهد شد.

ارتباط شبكه جهاني هپاتيت ،مركز تحقيقات بيماري هاي كبدي خاورميانه ،شبكه هپاتيت ايران و مراكز گوارش و كبد
دانشگاهي
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 -2رسالت ،اهداف و وظایف شعبه های استانی شبکه هپاتیت ایران
 -1-2تعيين اولويت هاي اصلي پژوهش در هر استان
 -2-2برنامه ريزي براي برگزاري سمينار استاني با همكاري شبكه
 -3-2تالش در جهت ارتقاء سالمت جامعه و كاهش بار بيماري هاي كبدي
 -4-2باال بردن سطح آموزش عمومي جامعه در راستاي بيماري هاي هپاتيت
 -5-2بر طرف كردن نياز هاي پژوهشي اعضاي شعبه استاني شبكه
 -6-2كمک هاي علمي و حمايت هاي الزم به محققين بيماري هاي كبدي
 -7-2كمک به راه اندازي پروژه هاي بين مركزي ( )Collaborationو بين المللي از طريق مركز تحقيقات بيماري هاي
كبدي خاور ميانه
 -8-2بررسي و تصويب طرح هاي تحقيقاتي ،دوره ها و كارگاه هاي آموزشي
 -9-2نظارت و ارزيابي طرح هاي مصوب از طريق انتخاب ناظر
 -11-2تالش در جهت استقرار سيستم هاي ثبت اطالعات بيماران
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 -3ارکان شعبه های استانی شبکه هپاتیت ایران
هر كدام از شعبه هاي استاني داراي اركان زير مي باشند:
 -1رياست شعبه ي استاني
 -2نماينده محققين جوان شعبه استاني
 -3رابط
 -4اعضا
رياست شعبه مستقيما از سوي رياست شبكه تعيين مي شود .با پيشنهاد رياست شعبه ،نماينده ي محققين جوان نيز حكم
مسئوليت خود را از سوي رياست شبكه دريافت مي كند .احكام تعيين شده براي يک سال مي باشند .رابط يكي از اركان
اساسي در هر شعبه مي باشد و از سوي رياست شعبه انتخاب مي شود .رابط ميبايست به صورت كامل با شبكه در ارتباط
باشد تا پروژه هاي پژوهشي و اموزشي و درماني به خوبي در آن استان اجرا شود.
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 -4منابع مالی شعبه های استانی
شبكه هپاتيت ايران يک شبكه مجازي مي باشد و منابع مالي اصلي آن به شرح زير مي باشد:
 -1بودجه واحدها و سازمانهاي عضو شبكه
 -2اعتبارات تخصيصي معاونت تحقيقات و فناوري
 -3كمک و هداياي اشخاص حقيقي وحقوقي
 -4درآمدهاي حاصله از خدمات شبكه طبق ضوابط قانوني و جذب گرانتهاي داخلي و خارجي تامين گردد.
در مورد پروژه هاي بين مركزي ،هر پروژه مي تواند در هر كدام از مراكز تحقيقاتي مربوط به شعبه هاي استاني تعريف و
تصويب شود و بودجه الزمه از آن منبع تاميين شود.
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 -5استفاده از باشگاه سالمتی امید
همواره بايد توجه داشته باشيم كه پيشگيري مهمتر از درمان است و يكي از مهمترين فعاليت ها در اين رابطه باالبردن سطح
آگاهي عموم افراد جامعه از بيماري ها و آشنا كردن آن ها با راههاي انتقال و جلوگيري از ابتالي به بيماري ها مي باشد.
باشگاه سالمتي اميد ( )Hope Health Clubيک موسسه در قالب  NGOمي باشد كه تا به حال همكاري هاي گسترده با
شبكه هپاتيت ايران داشته است .آگاهي رساني عمومي براي پيشگيري از بيماري هاي كبدي به خصوص هپاتيت هاي
ويروسي و كبد چرب بسيار حائز اهميت مي باشد .و لذا توصيه مي شود تا شعبه هاي استاني نيز از اين ابزار مهم شبكه
هپاتيت ايران ،باشگاه سالمتي اميد ( ،)http://fa.hopehealthclub.com/براي پيشبرد اهداف خود در جهت
پيشگيري هرچه بيشتر از بيماري هاي كبدي استفاده كنند.
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 -6پیشنهاد استفاده از  Affiliationمشترک در کارهای مشترک شبکه
 Middle East Liver Disease (MELD) Centerبه عنوان  Affiliationاصلي شبكه ي هپاتيت ايران و ساير شبكه
هاي هپاتيت كشورهاي خاور ميانه
 -1-6استفاده از  Affiliationاختياري است و مي تواند به عنوان  Affiliationدوم استقاده شود
 -2-6استفاده از اين  Affiliationبه صورت زير خواهد بود:
)Middle East Liver Disease (MELD) Center, (City Name), (Country Name
مثال:
Middle East Liver Disease (MELD) Center, Ahvaz, IR Iran
Middle East Liver Disease (MELD) Center, Ankara, Turkey
 -3-6در گام بعدي و يا به صورت همزمان اين  Affiliationمي بايست در كنگره ها و سمينار هاي منطقه اي نيز معرفي
شود تا كشورهاي منطقه ي خاورميانه نيز از آن استفاده كنند.

آدرس دبیرخانه :تهران -میدان ونک -خیابان مالصدرا -دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا( ...عج) -پژوهشگاه علوم پزشکی -مرکز تحقیقات گوارش و کبد -شبکه هپاتیت ایران
تلفکس2188614523 -2181262072 :

صندوق پستی ،19395-5487 :پست الکترونیک ، info@hep.ir :وب سایتwww.HEP.ir :
Address: Iran Hepatitis Network, Research Center for Gastroenterology and Liver Disease, Institute of Medical Sciences, Baqiyatallah University of Medical SciencesWebsite: www.HEP.ir

Mollasadra Street- Vanak Square, Tehran, Iran.
Tel/ Fax: 98-21-81262072/ 98-21-88614523
Postal Box: 19395-5487
Email: info@hep.ir

