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

 7/6/1396  مورخ
 

 .  تشکیل گردید 7/6/96در تاریخ  مجتمع بخشها و مراکز تحقیقاتی وهشیرابطین پژجلسه شورای  ششمین

آقای دکتر سید علی  -نخانم دکتر جهان بی -نخانم دکتر خالقیا -یآقای دکتر امین -خانم دکتر بیطرفان -یساعدآقای دکتر حاضرین: 

 –آقای دکتر روشن  -نخانم دکتر صفاریا -یخانم دکتر همت آباد -ماوحدیان مقد دکترخانم  -یخانم ضراب -اشیرخد آقای دکتر -ینق

 آقای دکتر موالئی  -هخانم دکتر عباس زاد -یآقای دکتر شاه -مآقای دکتر حاج قاس -یآقای دکتر کرامت -یخانم دکتر شفیعه موثق

 -یآقای دکتر ارشاد -یآقای دکتر امام -یخانم دکتر جعفرآباد -یخانم دکتر طرفدار -تخانم دکتر شریع -یخانم دکتر قبائ غایبین:

آقای  -دآقای دکتر فرهو -فآقای دکتر بیطر -یآقای دکتر دلیل -یآقای دکتر مکی آباد -یخانم دکتر لشکر -ریآقای دکتر میر اسکند

 -هنماینده ری -ینماینده عفون -ینماینده گروه داخل -هخانم دکتر علیزاد -یعباسآقای دکتر  -یخانم دکتر طاووس -ندکتر رحمانیا

 ده رادیولوژینماین -دنماینده مرکز تحقیقات کب

 آغازشد.  30/7ساعت  راس جلسه

 را بیان نمودند: برگزار گردیده 19/2/96که در تاریخ مجتمع برگزاری دومین جشنواره پژوهشی ابتدا دکتر ساعدی گزارش 

انتخاب فلوی برتر پژوهشی و رزیدنت برتر پژوهشی بود و بخشهایی که نسبت به سال قبل از نظر  هدف برگزاری دومین جشنواره پژوهشی

 پژوهش رشد داشتند .

 .نسبت به اولین جشنواره پژوهشی افراد کمتری در جشنواره شرکت کرده بودند -

 ر این موضوع بوده است.نظرات برخی از اعضا این بود که جایزه دادن یک چیز سمبلیک هست و حضور کم افراد به خاط -

 .ره هر سال به شکل منظم تشکیل شود، اعضاء تاکید داشتند که این جشنواشرکت کنندگان در جشنواره پژوهشی علی رغم تعداد کم -

نظر خانم دکتر جهان بین در مورد برگزاری جشنواره پژوهشی و اینکه کم استقبال شد این بود که این جشنها تکراری و روتین شده  -

 .است

نظر آقای دکتر امینی درمورد برگزاری جشنواره پژوهشی معیار علم سنجی دانشگاه بود یعنی برای انتخاب برترینهای پژوهشی از  -

 . گیرد، استفاده شود رهایی که دانشگاه در نظر میمعیا

ال گذشته کم بود حذف نام اساتید نظر آقای دکتر کرامتی در مورد برگزاری جشنواره پژوهشی یکی از دالیلی که استقبال نسبت به س -

 .ژوهش در بخشها هیچ جایگاهی ندارد. پبرجسته مجتمع بود

 .یتی برای پژوهش در نظر نمی گیرندنظر آقای دکتر شاهی در مورد پژوهش این بود که خیلی از آدمهادر برنامه های خود جایگاه و اولو -

بود که توسط آقای دکتر شاهی مسئول برگزاری این کمیته است و اولین بحث بعدی که مطرح شد بحث کمیته مالکیت معنوی مجتمع  -

  .برگزار گردید 2/6/96جشنبه تاریخ جلسه کمیته در روز پن

با تعداد کم برگزار می شود قرار بر این شد که از بخشها در مورد ها رگاه کابحث بعدی در مورد برگزاری کارگاه های پژهشی بود که  -

گزار شود و مختص هیئت علمی از شان نظر سنجی بشود و اینکه کارگاه ها برای فلوها و رزیدنتها و اینترنها هم برکارگاه های مورد نی

 .نباشد

 معاونت امور دااگشنهی



شود که این مراکز و اینکه برای انتخاب بخشهای برتر در نظر گرفته ، ورد جشنواره پژوهش و نحوه انتخابنظر آقای دکتر روشن در م -

 . طرح تحقیقاتی و پژوهشی داشته اندبخشها چند پایان نامه و یا 

 .دانشجو به بخشها اطالع رسانی شودبرای گرفتن  -

 .مه بخشها رزیدنت و استاجر ندارنددر همه بخشها پژوهشگر وجود داشته باشد چون ه -یخانم دکتر موثق -

 ی بین اعضاء بخشپژوهشرابطین  برای کارهای تحقیقاتی بخشها و مراکز تحقیقاتی مراجعه می کنند به افرادی که -یآقای دکتر شاه -

 . تقسیم بندی کنند

 .می شود که تجارب انتقال پیدا کندبه بخشهایی که ضعیف هستند کمک بشود و از تجربیات هم استفاده کنند زمانی رشد ایجاد  -

 .خود را به این دفتر ارسال نمایندی می باشند تقاضا پایان نامه اینترنی مقرر گردید کلیه بخشهایی که متقاضی دریافت -

 

 
 بابک ساعدیدکتر                                                            

 تحقیقات بالینی مجتمعتوسعه رئیس دفتر 


