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ابتدا دکتر ساعدی ضمن معرفی دفتر توسعه تحقیقات بالینی و همکاران شاغل در این مرکز سااختار جدیاد معاونات اماور دانشاراهی را      

و مراکز تحقیقااتی و  فصلی یک بار تشکیل گردد و زمینه ارتباط بهتر بین بخشها  ، پیشنهاد گردید این شورادادند جهت حاضرین توضیح

مودند که به شرح زیار  این معاونت را فراهم آورد سپس کلیه اعضاء ضمن معرفی خود مشکالت موجود را بیان و پیشنهادت خود را ارائه ن

 :خالصه گردید

اکثریت اعضاء اعالم نمودند که تقریبا هیچ اطالعی از نامه های رسیده از این مرکز در خصوص امکانات و مصاوبات آن ندارناد و    -1

 منظم جلسات و تشکیل گروه تلررام بود.، برگزاری  emailراهکار پیشنهادی در این خصوص استفاده از 

 م طرحهای مشترک از ضعفهای مجتمع می دانند.اکثریت اعضاء عدم هماهنری و همکاری بخشها را در انجا -2

و عادم   onlineبه شکل   data، عدم ثبت مناسب HISتمامی اعضاء مهمترین مانع پیشرفت تحقیقاتی مجتمع را عدم وجود  -3

ها و پاتولوژی بیماران می باشد که راهکار پیشنهادی پیریری از ریاست مجتماع جهات    دسترسی اعضاء هیئت علمی به پرونده

 هیئت علمی تخصیص بودجه مناسب در خصوص این موضوع می باشد. نظر گرفتن این اولویت اعضاء در

، عدم توجه روسای بخشها و مدیریت مجتمع باه اماور پژوهشای    به خصوص بعد از طرح تحول نظام سالمتکثرت امور درمانی  -4

 نیز از جمله مشکالت مطرح شده در مورد توسعه پژوهشهای مجتمع بود.

شوند به طوری که هر چند بخا  باا     linkص مشاوره جهت طرحها و مقاالت پیشنهاد گردید این مشاورین با بخشها در خصو -5

 یک مشاور خاص کلیه طرحها و ایدههای پژوهشی مطرح گردد.

طرحها و ایده های پژوهشی مطرح گردیاد کاه پیشانهاد    معنوی اختالفات پی  آمده بین بخشهای بالینی در خصوص مالکیت  -6

مالکیت معنوی در مجتمع برگزار گردد و ضمن آموزش مناسب در این خصاوص   ، Authorshipدید کارگاههای مربوط به گر

 موارد اختالفی به کمیته اخالق ارجاع گردد.  

 معاونت امور دااگشنهی



مانع دیرر توسعه پژوه  در مجتمع نبودن پژوهشرر همکار در بخشهای بالینی می باشد که جهت رفع ایان مشاکل پیشانهاد     -7

همکاری با بخشهای بالینی از مرکز توسعه پژوهشهای بالینی جذب و ساایر دانشاجویان و   شد تعدادی از پزشکان طرحی جهت 

 همکاری به بخشها معرفی شوند.افراد عالقمند نیز مورد آموزش قرار گیرند و جهت 

ضمن تاکید به تکمیل نظر خواهی انجام شده در خصوص کارگاههای پژوهشی سال آینده باا کیفیات بااالتر مدرساین و طبا        -8

 نیازهای همکاران تشکیل گردد.

ی الزم تحقی  در مورد همکاران مطارح شاد کاه مقارر شاد پیریار      عدم دسترسی مناسب به پاتولوژی بیماران نیز از مشکالت  -9

 صورت گیرد.
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