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 بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( پژوهشی رابطینشورای  صورتجلسه

 14/2/1395  مورخ
 

 .  تشکیل گردید 14/2/95در تاریخ  مجتمع بخشها و مراکز تحقیقاتی وهشیرابطین پژجلسه شورای  دومین

-خانم دکتر بیطرفان  -یخانم دکتر قبائ -یدرمحمدخانم دکتر  -یخانم دکتر لشکر -امامیآقای دکتر  -آقای دکتر ساعدیحاضرین: 

ی      خانم دکتر جعفر آباد -نخانم دکتر جهان بی -نخانم دکتر خالقیا -یآقای دکتر ارشاد -فبیطرآقای دکتر  -یآقای دکتر امین

          ی دکتر رحمانیاناقآ -یصفائآقای دکتر  -یدکتر دلیلآقای  -رخانم دکتر خزاعی پو -هعلیزادخانم دکتر  -تخانم دکتر شریع

خانم دکتر  –خانم دکتر زینب پرورام -یآقای دکتر مکی آباد -یآقای دکتر سید علی نق -یابطحدکتر  آقای -یخانم دکتر طاووس

        آقای دکتر کورش قنبرزاده -یآقای دکتر مهرشاد عباس -یخانم فریبا ضراب -اآقای دکتر محمد شیرخد -مسولماز اوحدیان مقد

 آقای دکتر امیر نادر امامی رضوی -دخانم دکتر صفورا شکوئی نژا -خخانم پرتو راس

 

 آغازشد.  30/7ساعت  راس جلسه

 

 

، اعالم تدوین برنامه گذشتهابتدا دکتر ساعدی ضمن گزارش فعالیتهای انجام شده در حوزه پژوهش مجتمع در سه ماه 

، برگزاری نخستین جشنواره پژوهشی مجتمع و پاسخ به درخواست بخشها در ژیک پژوهشی معاونت امور دانشگاهیاسترات

، ارائه گزارش نمود سپس اعضاء محترم جلسه به تشریح دیدگاههای ص مشاور پژوهشی اختصاصی به بخشهاخصوص اختصا

 که به شرح زیر خالصه می شود: خود در این موارد پرداختند

در خصوص تاریخ برگزاری جشنواره پژوهشی پیشنهاد شد از سالهای بعد زمان مناسبی برای این روز در تقویم کاری  -1

 مجتمع در نظر گرفته شود

های  scaleدر خصوص سیستم امتیازدهی به بخشها و مراکز تحقیقاتی بیان گردید در مورد فوق با استفاده از  -2

و در نظر گرفتن بخشها و مراکز تحقیقاتی این ضوابط تعیین گردد و در گروه جهت نظر سنجی به اشتراک موجود 

 گذاشته شود

 پیشنهاد گردید در روز فوق غرفه مناسبی جهت ارائه امکانات قابلیتهای پژوهشی مجتمع در حد امکان فراهم شود -3

 مخاطبین صورت گیرد  اقدامات مناسب جهت افزایش جذابیت جلسه فوق و جلب مشارکت -4

ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف رویدادهای مشابه در سایر نقاط از تجربیات آنان جهت برگزاری بهتر این جشنواره  -5

 استفاده شود

  .در انتها بخشهای متقاضی اختصاص مشاور پژوهشی در خواست خود را به مرکز ارائه نمودند

 
 بابک ساعدیدکتر                                                            

 تحقیقات بالینی مجتمعتوسعه رئیس دفتر 

 معاونت امور دااگشنهی


