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 تاریخ بازنگری : 

 10/7/1397 مورخ:     و مراکز تحقیقاتی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( ها بخشرابطین پژوهشی شورای جلسه نهمین  :جلسه صورت

  حاضرین جلسه -الف

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

 دکتر علیزاده -دکتر لشکری -دکتر رحیمی -خانم قوامی -دکتر همت آبادی -ضرابیخانم  -دکتر طهماسبی -دکتر کالغچی -جهانی یمحمدخانم 

  خانم سماوات–دکتر حسینی –خانم رنجبر –خانم اسالمی

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

  دکتر خوش زبان -دکتر باقری حریری-داوریواقف دکتر  -دکتر حمزه لو -دکتر مهرشاد عباسی -عباسی رضادکتر محمد

 آقای دکتر دشتی -آقای دکتر ابطحی –آقای دکتر بیطرف –خانم دکتر بیطرفان –دکتر قبائیخانم  –آقای دکتر شاهی –آقای دکتر امامی :نیبیغا

 آقای دکتر دلیلی  –خانم دکتر جهانگرد  –خانم دکتر طاوسی –خانم دکتر شاه منصوری

 -------میهمانان: 

 دستور جلسه: -ب
 (مهرشاد عباسی)آقای دکتر  -و راهکارها( ها شنهادیپ–و نظرات  ها دگاهید –موجود یها چالشبالینی ) یها پژوهشرعایت اخالق در  -الف

 (نژاد یاحمدخانم دکتر ) پژوهشی جشنوارهدر مورد  ها گروهاز  ینظرسنجنتایج ارائه  -ب

  

 : شرح جلسه و مصوبات -ج

و جایگاه کمیته های اخالق سازمانی در حمایت از پژوهشگران  ارائه دادندرا اخالق در پژوهش دومین مبحث آقای دکتر عباسی در ابتدا 

 برای اجرای بهتر و دقیق تر طرحهای تحقیقاتی را مورد بحث قرار دادند.

انم دکتر احمدی ی( توسط خجشنواره پژوهشاخصهای از اعضای هیات علمی در مورد شگزارش نظر خواهی )دستور جلسه دوم در ادامه 

و  95، 94مطرح شد. بر اساس این گزارش چهار شاخص مورد استفاده در سه جشنواره پژوهشی برگزار شده در سال های قبل )نژاد 

هیات اعضای ی سی پیرامون شاخصهای پیشنهادرضمن بحث و بردر ادامه ( مورد توافق اکثر اعضای هیات علمی مجتمع بوده است. 96

علمی شرکت کننده در نظرسنجی و نیز اعضای حاضر در جلسه، در مورد بکاربردن این شاخصها برای انتخاب برگزیدگان پژوهشی رای 

 گیری به عمل آمد. خالصه نظرات مطرح شده در جلسه به شرح زیر بود: 

 )خانم دکتر علیزاده( تر است.به سال میالدی باشد بهچاپ شده به زبان انگلیسی الت مقامربوط به آمار 

 )خانم دکتر ربیع زاده( میزان مشارکت دانشجویان در بخشها هم یکی از شاخصهای برگزاری جشنواره پژوهشی باشد.

 با یکدیگر مقایسه شوند. )خانم اسالمی( مراکز تحقیقاتی تازه تاسیس 

 جراحی با استفاده از تکنیک های جدید و ابتکاری جراحی نیز به عنوان یک شاخص مد نظر قرار بگیرد. )آقای دکتر رحمانیان( ی عملها

 (قای دکتر خوش زبانامتیاز ویژه تعلق بگیرد. )آبین بخشی به فعالیت های پژوهشی 

 یبرگزار یها شاخص و محورها مورد درجلسه  اعضای هیات علمی شرکت کننده در نظرسنجی و حاضرین در نظراتدر پایان نیز 

 . شد یریگ یرامطرح و  یپژوهش جشنواره
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 :از بودند عبارت جلسه مصوبات

  

 تاریخ اعالم نتیجه مسئول پیگیری مصوبات    

1 

اضافه شدن شاخص های زیر برای انتخاب برگزیدگان پژوهشی در 

 جشنواره:

و  Citationارزیابی کیفیت مقاالت با استفاده از معیارهایی از قبیل 

Burden of Disease  
 گروههای دیگر در مقاالتمیزان مشارکت 

 میزان مشارکت گروههای دیگر در طرح های تحقیقاتی

 تعداد پایان نامه های دفاع شده

 جلسه آینده شورا دکتر احمدی نژاد

2 

، سایر نمایه های معتبر، و ISI & PubMedه گروه مقاالت در س

نمایه های متفرقه و یا مجالتی که در جایی نمایه نمیشوند گروه 

 بندی و امتیاز داده شود.

 جلسه آینده شورا دکتر احمدی نژاد

 جلسه آینده شورا دکتر احمدی نژاد  مراکز تحقیقاتی با سابقه فعالیت زیر سه سال با یکدیگر مقایسه شوند.  3

4 
و مراکز تحقیقاتی جهت  ها بخشی اطالعات پژوهشی آور جمع

 جشنواره پژوهشی

 جلسه آینده شورا خانم معارف وند

 تاریخ جلسه آینده :-د

 اعالم خواهد شد متعاقباً

 مکان جلسه آینده:

 اعالم خواهد شد متعاقباً

 ساعت جلسه آینده :

 صبحهفت 

 


