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 تاریخ بازنگری : 

                                          و مراکز تحقیقاتی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( ها بخشرابطین پژوهشی شورای  جلسه  دهمین :جلسه صورت

 18/10/1397  مورخ: 

  حاضرین جلسه -الف

  -زادهدکتر ربیع  - دکتر عباس زاده -دکتر طرفداری -دکتر شریعت  –دکتر جهان بین -دکتر خالقیان  - نژاد یاحمددکتر  :ها خانم

  –سماوات  –دکتر حسینی –اسالمی  – دکتر لشکری -دکتر رحیمی  –قوامی  –دکتر طهماسبی  - جهانی یمحمد

 –دکتر قبائی –دکتر حیدری  –دکتر بیطرفان  –دکتر جعفرزاده کاشی  –حق الهی  –دکتر اوحدیان مقدم  –دکتر شکوئی نژاد 

  رنجبر – دکتر نمازی  -دکتر علی زاده 

دکتر –دکتر فره وش  –دکتر ارشادی  -یدکتر موالئ –دکتر شیرخدا –دکتر گتمیری –ینق یعلدکتر سید  –دکتر رحمانیان –دکتر امینی :آقایان

 دکتر دشتی -دکتر جوادی  –دکتر دلیلی  –دکتر نصیری طوسی  – دکتر فرهود -داوری واقف دکتر  –مهرشاد عباسی

آقای دکتر  –آقای دکتر نجاتی صفا  –آقای دکتر باقری حریری  –آقای دکتر میرزانیا  –خانم دکتر طاوسی  –آقای دکتر ابطحی :نیبیغا

  -خانم ضرابی  –محمدرضا عباسی 

 میهمانان: 

 دستور جلسه: -ب
 )خانم دکتر احمدی نژاد(گزارش اقدامات انجام شده برای جشنواره پژوهشی مجتمع  –الف 

 ارائه گزارش ادواری رابطین پژوهشی ارائه پیشنهاد  –ب 

 د کرفتن تفویض اختیار معاونت پژوهشی دانشگاه در خصوص بررسی و تصویب طرح ها به شورای پژوهشی بیمارستانتصمیم گیری در مور -ج

 فرم رضایت نامه ) جناب آقای دکتر شجاعی ( –ث اخالق در پژوهش ارائه مباح- د

  

 : شرح جلسه و مصوبات -ج

برترین ها شده برای انتخاب دکتر احمدی نژاد در خصوص برگزاری جشنواره پژوهشی و شاخص های تعیین در ابتدا  -

و جلسه شورای اجرایی در جلسه روسای بخشهای مجتمع توضیحاتی دادند. همچنین با توجه به بحث های مطرح شده 

مجتمع اعالم کردند به منظور فراهم شدن امکان رقابت جدی تر و نیز صرفه جویی در هزینه جشنواره هر دو سال یک بار 

م با هاستفاده از سیستم شعاع برای انتخاب برترین های پژوهشی  مورد پیشنهاد مطرح شده مبنی بردر برگزار خواهد شد. 

توجه مشکالت احتمالی موجود در گزارشات ثبت شده اعالم شد که در حال حاضر جایگزین شدن این سیستم با روش کسب 

برگزاری جشنواره پژوهشی در و تصویب شیوه نامه تدوین اطالعات با روش های جاری امکان پذیر نیست. در ادامه ایشان به 

 ینه های جشنواره نیز توضیحاتی ارائه شد. اشاره کردند. در مورد نحوه تامین هزمجتمع 

 در ادامه جلسه حاضرین در مورد مطالب مطرح شده در مورد جشنواره اعالم نظر کردند.

 آقای دکتر رحمانیان موافق برگزاری همزمان جشنواره آموزشی و پژوهشی بودند. -

اطالعات نمی خانم دکتر شکوئی نژاد پیشنهاد دادند که از سامانه علم سنجی دانشگاه میشود استفاده کرد برای بخشهایی که  -

 فرستند.

جمع آوری اطالعات عالوه بر اعضای هیات علمی، ستونی برای اعضای غیر هیات فرم در انم دکتر شریعت پیشنهاد دادند که خ -

پژوهشگران فعالیت دارند و تعداد هیئت علمی کمتر است. و  کز تحقیقاتی بیشتردر مرا علمی اضافه شود. به علت اینکه

همچنین یادآوری کردند فعالیت های پژوهشی انجام می شود، توسط این افراد فعالیتهای پژوهشی در مراکز تحقیقاتی بیشتر 
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 علم سنجی ثبت نمی شود.سامانه در سیستم شعاع و افراد غیر هیات علمی 

در جلسه شورای رابطین به منظور  خشها و مراکز تحقیقاتیفعالیت های پژوهشی بگزارش دوره ای پیشنهاد ر جلسه دوم دستو

و فراهم شدن امکان انجام پژوهشهای پژوهشی مشترک بین اطالع بخشها و مراکز تحقیقاتی از فعالیتهای دیگر بخشها و مراکز، 

 بخش ها و مراکز تحقیقاتی بود.

 در ابتدا گزارش خود را ارائه کنند. د نمراکزی که قدمت بیشتری دارسالمی پیشنهاد  دادند تر اخانم دک -

آقای دکتر گتمیری قبول کردند که گزارش اول از بخش و مرکز تحقیقات نفرولوژی به پیشنهاد خانم دکتر احمدی نژاد،  -

 باشد..

نزدیک به هم هستد و همکاری بیشنری می توانند داشته آقای دکتر امینی پیشنهاد دادند که بخشها و مراکز تحقیقاتی که  -

 باشند در یک جلسه گزارش بدهند.

 که یک فرمت جهت گزارش دهی در اختیار اعضاء قرار بگیرد. دخانم دکتر رحیمی درخواست کردن -

شی داشنگاه مجتمع از شورای پژوهتفویض اختیار تصویب طرح های پژوهشی دستور جلسه بعدی، بحث و بررسی در مورد اخذ 

 )یکی از شاخصهای رنکینگ دفاتر توسعه تحقیقات بالینی( بود.

مراکز تاثیری در عملکرد ها را از دانشکده پزشکی بی نیاز می کند ولی  بخش راین کاآقای دکتر گتمیری یادآوری کردند که  -

 ندارد. تحقیقاتی 

ا از دانشکده بی نیاز نمی کند به علت اینکه باز هم برای تفویض اختیار ما رخانم دکتر شکوئی نژاد اظهار کردند که احتماال  -

 در دانشکده تصویب شود. طرح تصویب بودجه باید 

معتقد و . تفویض اختیار به صورتی باشد که تخصیص بودجه هم به بیمارستان واگذار شودآقای دکتر فره وش پیشنهاد کردند  -

 تر می شود. شهمکاری بین بخشها و مراکز هم بیبودند با این اقدام 

زارت ودفاتر توسعه در در ادامه جلسه خانم دکتر احمدی نژاد یادآوری کردند که با توجه به این که یکی از شاخصهای رنکینگ 

تعداد مقاالتی است که در آن از خدمات مشاوران دفتر توسعه تقدیر به عمل آمده است، الزم است از این پس تاکید بهداشت 

از توسط جناب آقای دکتر شجاعی نیز نکاتی در مورد اصول تکمیل فرم رضایت نامه جلسه بشود. در انتهای بیشتری بر این موضوع 

اعضای کمیته اخالق سازمانی مجتمع و نیز عضو هیات علمی گروه اخالق پزشکی دانشکده پزشکی ارائه شد. ضرورت حفظ کرامت 

مورد تمام سواالت و  نیز ضرورت ارائه توضیحات در وصلی، انسانی در پژوهش های پزشکی، ضرورت تکمیل توسط پژوهشگر ا

 از اهم مطالب مطرح شده توسط ایشان بود. فرد محقق توسط مفاهیم به پرسشگر 

 تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه به شرح زیر میباشد: 

 
تاریخ اعالم  مسئول پیگیری مصوبات    ردیف

 نتیجه

1 
پژوهشی برای اعضاء جهت جشنواره برگزاری ارسال شیوه نامه 

 اظهار نظر

جلسه آینده  خانم معارف وند

 شورا

2 
ارائه گزارش علملکرد پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی در 

 جلسات شورای رابطین پژوهشی

از جلسه  اعضای جلسه

 آینده شورا

2 

رابطین برای  عملکردارسال فرمت گزارش تهیه و 

 پژوهشی 

دکتر خانم 

احمدی نژاد، 

 معارف وندخانم 

جلسه آینده 

 شورا



 

3 
دکتر احمدی  ری تفویض اختیار تصویب طرح های پژوهشییپیگ

 نژاد

جلسه آینده 

 شورا

 تاریخ جلسه آینده :-د

 اعالم خواهد شد متعاقباً

 مکان جلسه آینده:

 اعالم خواهد شد متعاقباً

 ساعت جلسه آینده :

 صبحهفت 

 


