
 

 

 

 

 امام خمینی )ره( یبیمارستانمجتمع 

 

 جلسه صورت

 چهاردهمین

 کد:

 

 تاریخ بازنگری:

 12/9/1398 مورخ:           پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(شورای  جلسه چهاردهمین :جلسه صورت

 حاضرین جلسه -الف

 انم محمدی جهانیخ -دکتر لشکری -خانم ضرابی -شکوئی نژاد دکتر -بین جهاندکتر  -خانم حق الهی -دکتر شریعت -نژاد احمدیدکتر  :ها خانم

 دکتر جعفرزاده -دکتر اسالمی -دکتر طهماسبی -دکتر خالقیان -دکتر نمازی -دکتر اوحدیان مقدم -دکتر ربیع زاده  -خانم قوامی -دکتر حیدری

 خانم حاجی بابایی -دکتر عباس زاده -امامی رضویدکتر  -دکتر علی زاده -دکتر بیطرفان -دکتر طرفداری -خانم رنجبر -دکتر رحیمی

 دکتر کاظمی زاده -دکتر مکی آبادی -شیر خدادکتر  -دکتر کرامتی -دکتر موالئی -عباسیمهرشاد دکتر  -دکتر تفاخری -دکتر رئیس کرمی :آقایان

 دکتر میرزانیا -دکتر رحمانیان -دکتر ارشادی -دکتر باقری -دکتر جوادی -دکتر امینی -نقی علیدکتر سید 

خانم دکتر قبایی       -خانم دکتر طاوسی -آقای دکتر نصیری طوسی -آقای دکتر فره وش -آقای دکتر محمدرضا عباسی -آقای دکتر دشتی :غایبین

 خانم دکتر موثقی -آقای دکتر گتمیری -آقای دکتر دلیلی -آقای دکتر باقری حریری

 دستور جلسه:-ب

 (ونی )جناب آقای دکتر سید علی نقیایدز و بخش عفگزارش عملکرد مرکز تحقیقات  -

  1398نقد و بررسی کیفیت جشنواره پژوهشی برگزار شده در سال  -

 ( ری و جناب آقای دکتر سید علی نقیبررسی راهکارهای افزایش تعداد طرح های ارتباط با صنعت )جناب آقای دکتر تفاخ -

 حقیقاتی و پایان نامه ها )سر کار خانم دکتر شریعت(بررسی راهکارهای چگونگی نظارت بر اجرای طرح های ت -
 :شرح جلسه و مصوبات -ج

مورد  در اینآقای دکتر سیدعلی نقی بود که  مجتمعمرکز تحقیقات ایدز و بخش عفونی ارائه گزارش عملکرد پژوهشی  اول دستور جلسه

سایت دفتر توسعه تحقیقات بالینی به آدرس مشاهده اسالیدهای گزارش مذکور به )برای . ارائه دادندگزارش مبسوطی را 

ikhcdva.tums.ac.ir )در ادامه جلسه خانم دکتر احمدی نژاد دبیر جشنواره آموزشی و پژوهشی در خصوص نحوه برگزاری مراجعه نمایید

پیشنهادات و ر ادامه د در خصوص نظرسنجی که از بخشها و مراکز تحقیقاتی دریافت شده بود گزارشی ارائه نمودند.جشنواره و همچنین 

 به این شرح می باشد:که اهم آن ها در جلسه مطرح شد در رابطه با نحوه برگزاری جشنواره انتقاداتی 

 در محور پژوهش در مراکز تحقیقاتی افراد غیر هیئت علمی هم مشارکت دارند و درفرمها این مورد در نظر گرفته شود.  – 1

 محور پرستاری و پیراپزشکی هم به جشنواره اضافه شود. – 2

 .تجدید نظر شوددر خصوص تقسیم امتیازات بر تعداد اعضاء هیئت علمی  – 4

 .نیز مورد تشویق قرار بگیرند بخشهایی که نسبت به سال قبل فعالیت پژوهشی بیشتری داشته اند – 5

 .دسبه شوادا محبخشهایی که مرکز تحقیقات ندارند امتیازاتشان ج – 6

 نشوند.مقایسه بخشها و مراکز قدیمی  بابخشها و مراکز تحقیاتی جوان هم نسبت به سال تاسیس در نظر گرفته شود و  – 7

 در محور بین الملل هم در خصوص نحوه امتیاز دهی مقاالت ایراداتی گرفته شد. - 8

از طرحهایی که در که تصویب این طرحها  فرمودنددر دستور جلسه سوم در خصوص طرحهای ارتباط با صنعت در ابتدا آقای دکتر تفاخری 

داد امضاء کنند و روال اردانشگاه تصویب می شود آسانتر است و مجری این طرحها ممکن است با شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی قر

طرح ارتباط با  25 ،1388علی نقی هم توضیحاتی در این زمینه ارائه دادند از سال تر است. در ادامه دکتر سید راحت پرداخت هم خیلی

باید جانب احتیاط را رعایت کرد، نحوه ثبت پروپوزال با ثبت صنعت داشتند. در خصوص قرارداد با شرکت های داروئی و تجهیزات پزشکی 

 پروپوزال دانشگاه متفاوت است.

دانشگاه علوم پزشكي 

و خدمات 

درماني ،بهداشتي

دانشگاه علوم پزشكي 

و خدمات 

درماني ،بهداشتي

دانشگاه علوم پزشكي 

 ،بهداشتيو خدمات 

 تهران درماني

دانشگاه علوم پزشكي 

 ،بهداشتيو خدمات 

 تهران درماني

دانشگاه علوم پزشكي 

 ،بهداشتيو خدمات 

 تهران درماني

دانشگاه علوم پزشكي 

 ،بهداشتيو خدمات 

دانشگاه علوم پزشكي  تهران درماني

 ،بهداشتيو خدمات 

 تهران درماني

دانشگاه علوم پزشكي 

 ،بهداشتيو خدمات 

 تهران درماني

دانشگاه علوم پزشکی و 

 درمانی ،خدمات بهداشتی

 تهران



 

در دستور جلسه چهارم خانم دکتر شریعت در خصوص راهکارهای نظارت بر طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه ها توضیحاتی ارائه نمودند. 

عدم  موانع اقتصادی، موانع اجتماعی، فقدان فرهنگ پژوهش،مشکالت پژوهش در ایران مطرح شد که عبارتند از: فقر منابع و امکانات، 

 موانع انجام پژوهش از دیدگاه پژوهشگران در مراکز دانشگاهی مواردی در خصوص یق جدید و نبود بانکهای اطالعاتیتحقآشنایی با روشهای 

 آشنا نبودن به اصول ،ناکافی از متدولوژی و روش تحقیق دانش ر انجام تحقیق بخصوص بصورت گروهی،نداشتن مهارت کافی د مطرح شد.

و در ادامه عدم وجود مکانیسم مناسب برای پایش و نظارت و  عدم آگاهی کافی از قابلیت اجرا ،عاتعدم دسترسی به منابع کسب اطالآمار،

تدوین پروژه های تحقیقاتی بر مبنای اولویتها و نیازهای ، (روش تحقیق و... -نویسی)مقاله آشنایی و آموزش دانشجویان  رائه شد،اراهکارهایی 

تقویت همکاری ، تشکیل تیم پژوهشی فعال و دارای انگیزه با فرصت مناسب و در دسترس، ردیحرکت به سمت تحقیقات کارب، سنجیده شده

زمان  -مکانایجاد امکانات الزم برای پژوهش)، فراهم کردن شرایط و زمان مناسب برای اجرای پژوهش، بین مراکز پژوهشی و گروههای بالینی

پررنگ شدن نقش مراکز ، ارزیابی قایلیت اجرا و امکانات )پایلوت اجرایی و...( .(و.. تجهیزات نمودن فراهم -اینترنت به دسترسی -یا فرصت

تشکیل جلسات دوره ای و ، در پایان نامه ها )ارجاع پا یان نامه ها با توجه به عناوین به مراکز و همکاری پژوهشگران در پروژه( یتحقیقات

توسط کمیته منتخب )ناظران  نظارت و داوری بر تمام مراحل اجرایی، چاره اندیشیبیان مشکالت و موانع و  منظم و ارائه گزارشهای میانی،

 (از گروههای بالینی و مراکز تحقیقاتی منتخب

 

 

 

 مصوبات جلسه عبارت بودند از:

  

 تاریخ اعالم نتیجه مسئول پیگیری مصوبات  

1 
تغییر شیوه نامه های برگزاری جشنواره بر اساس پیشنهادات و انتقادات 

 مطرح شده

 جلسه بعدی شورا دکتر احمدی نژاد

 تاریخ جلسه آینده:-د

 اعالم خواهد شد متعاقباً

 مکان جلسه آینده:

 اعالم خواهد شد متعاقباً

 ساعت جلسه آینده:

 صبحهفت 

 


