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

 29/4/1395  مورخ
 

 .  تشکیل گردید 29/4/95در تاریخ  بخشها و مراکز تحقیقاتی وهشیرابطین پژجلسه شورای  سومین

    ()روماتولوژی خانم دکتر موثقی-(رادیوتراپی)خانم دکتر لشکری-()گروه جراحی کرامتیآقای دکتر  -آقای دکتر ساعدیحاضرین: 

خانم دکتر -(پاتولوژی) خانم دکتر جهان بین-(ژنتیک) دکتر خالقیان خانم -(توراکس)آقای دکتر ارشادی -()نورولوژی خانم دکتر قبائی

خانم دکتر -()نفرولوژی خانم پرورام -(قلب و عروق) خانم دکتر طاووسی -()جراحی قلب ی دکتر رحمانیاناقآ-(پزشکی ورزشی) هعلیزاد

مرکز تحقیقات ترومبوز خانم ضرابی )-(انستیتو کانسرشیرخدا )قای دکتر آ-(مرکز تحقیقات ایدزعابدین زاده )خانم -(شکوئی نژاد )پوست

مقدم خانم اوحدیان -(مرکز تحقیقان سرطانتر نحوی جو )خانم دک-(پور )مرکز تحقیقات بیولوژی سرطانآقای دکتر امان -(هموستاز

 (تیکآقای دکتر قنبرزاده )جراحی پالس-(سرطانهای ادراری و تناسلی)

 –( خونآقای دکتر شاهی )-(آقای دکتر امینی )ارولوژی-(آقای دکتر فرهود )ارتوپدی-(حلق و بینی، گوشآقای دکتر امامی ) غایبین :

 –( خانم دکتر طرفداری )زنان-(رادیولوژیآقای دکتر فیروز نیا )-(جراحی اعصابآقای دکتر زینلی زاده )-(کودکانی دکتر دلیلی )اقآ

مرکز تحقیقات گتمیری ) آقای دکتر-(فره وش )گوارش آقای دکتر-(غددآقای دکتر استقامتی )-(خانم دکتر حاجی عبدالباقی )عفونی

خانم دکتر -(بهداشت باروریخانم دکتر جعفرآبادی ) -(حقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکیمرکز تآقای دکتر مکی آبادی )-(نفرولوژی

خانم دکتر -(مرکز تحقیقات مغز و اعصابرفان )خانم دکتر بیط-(تغذیه با شیر مادرآقای دکتر دلیلی )-(ضایعات نخاعیپور )خزاعی 

آقای  –( ریهسدی )خانم دکتر ا-(پزشکی هسته ایآقای دکتر عباسی )-(گروه داخلیآقای دکتر پیمان )-(، جنین و نوزادشریعت )مادر

 (خانم دکتر شاه منصوری )روان تنی-(بیهوشیدکتر میراسکندری )

 

 آغازشد.  30/7ساعت  راس جلسه

 

مجتمهع قرائهت    data baseابتدا دستور کار جلسه توسط دکتر ساعدی در خصوص ارزیابی نخستین جشنواره پژوهشی مجتمع و تهیهه  

 شد و سپس حاضرین نظرات خود را به شرح زیر اعالم کردند :

 بازتاب آمار پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع امام خمینی در سطح دانشگاه – 1

 تخصیص بودجه از طرف معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی به بخشها و مراکز تحقیقاتی برتر مجتمع -2

 شده استهم در نظر گرفته شاخص پژوهشی دنتهای برتر در شاخصهای پژوهشی رزی -3

 اختصاص کارشناس پژوهشی به بخشها– 4

 مجتمع  data baseصحبت در مورد  -5

 اطالع رسانی در مورد مقاالت و پژوهشهای بخشهای دیگر -آقای دکتر رحمانیان -

که می خواهند کار پژوهشی انجام بدهند که در معاونت پژوهشی جایی وجود داشته باشد برای افرادی  –خانم دکتر طاووسی -

 افراد بخشها با هم درارتباط باشند

  محسوب شود  rankingغیر هیئت علمی نیز در در مراکز تحقیقاتی افرادی  -خانم دکتر نحوی جو -

 مقایسه دستاوردهای بخشها و مراکز تحقیقاتی با سالهای گذشته -

 پژوهش حمایت نمی شود ، در مورد شاخصهای رزیدنت برتر تعین تکلیف شوددر مجتمع امام خمینی از  –خانم دکتر قبائی -

 به جای تقدیر از روسای بخشها و مراکز تحقیقاتی از پزوهشگران این بخشها تقدیر شود –دکتر کرامتی -

 معاونت امور دااگشنهی



حهای افراد و هیئت علمی بخشها که بازنشسته شدند افراد جدیدی که وارد مجموعه می شوند طر –خانم دکتر جهان بین  -

 پژوهشی و مقاالت آنها در ابتدای راه است و زمان الزم است که به سرانجام برسد

 پوستر بخشها و مراکز تحقیقاتی به خودشان سپرده می شد  –خانم دکتر لشکری -

 در پوسترهای چاپ شده عنوان مقاله ها ذکر شود –خانم دکتر خالقیان -

 پژوهشی اهمیت نمی دهند رزیدنتها خیلی به کار -خانم دکتر شکوئی نژاد -

در انتها حاضرین ضمن حمایت از برگزاری مداوم جشنواره پژوهشی مجتمع خواستار گسترش آن شدند و اعالم گردید در 

ء هیئت علمی بر اساس و پرینت مقاالت اعضاپژوهشی مجتمع به طور هفتگی به بخشها اعالم  data baseخصوص تهیه 

Scopus    و بعد از تکمیل و تائید اعضاء هیئت علمی به این دفتر عودت داده می شود .به بخشها ارسال می گردد 

 

 
 بابک ساعدیدکتر                                                            

 تحقیقات بالینی مجتمعتوسعه رئیس دفتر 


