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 تاریخ بازنگری : 

 9/5/1397  مورخ:   و مراکز تحقیقاتی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( ها بخشرابطین پژوهشی شورای  جلسه هشتمین :جلسه صورت

  حاضرین جلسه -الف

 دکتر شاه منصوری -دکتر طرفداری -دکتر شریعت -دکتر جهان بین -دکتر خالقیان -طرفانیبدکتر  -موثقیدکتر  -نژاد یاحمددکتر  :ها خانم

 دکتر امامی رضوی -دکتر نمازی –دکتر طاوسی –دکتر الدن عباسیان – جعفر زاده – ؟؟محمد جهانی -زادهدکتر ربیع  - دکتر عباس زاده

  ضرابی -دکتر طهماسبی -دکتر کالغچی

  نجفیدکتر  -دکتر موالیی -دکتر شیرخدا-دکتر گتمیری -دکتر کاظمی -ینق یعلدکتر سید  -دکتر رحمانیان -دکتر دلیلی -دکتر امینی :آقایان

 دکتر نجاتی صفا –دکتر جاللی –دکتر استاد رحیمی –داوریواقف دکتر  –دکتر حمزه لو –ر مظاهریدکت 

  آقای دکتر ارشادی  -آقای دکتر شاهی -آقای دکتر امامی -آقای دکتر فرهود -آقای دکتر حاج قاسم -خانم دکتر لشکری :نیبیغا

 خانم دکتر رحیمی  -آقای دکتر مهرشاد عباسی -آقای دکتر محمد عباسی -خانم دکتر قبایی -آقای دکتر دشتی -آقای دکتر فره وش

 آقای دکتر مکی آبادی

 شجاعیآقای دکتر میهمانان: 

 دستور جلسه: -ب
 (نژاد یاحمدخانم دکتر ) پژوهشیآموزش در  یها کارگاهدر مورد  ها گروهاز  ینظرسنجنتایج ارائه  –الف 

 (نژاد یاحمددکتر ارائه فرآیند پرونده خوانی توسط محققین )خانم  -ب 

 )آقای دکتر شجاعی( -و راهکارها( ها شنهادیپ –و نظرات ها دگاهید –موجود یها چالشبالینی ) یها پژوهشرعایت اخالق در  -ج 

 : شرح جلسه و مصوبات -ج

توضیحاتی دادند و  شود یمپژوهشی که در دفتر توسعه تحقیقات بالینی برگزار  یها کارگاهدر مورد  نژاد یاحمددر ابتدا خانم دکتر  – 1

 یعلم ئتیهجوابگوی نیاز اعضاء محترم  ها کارگاهاست، تنوع  یعلم ئتیهاعضای توانمندسازی  ها کارگاهاین  کردند هدف اصلی دیتأک

 و افرادی هستند که در کار خودشان خبره هستند. شود یممدرسین استفاده  نیتر مجرباز  ها کارگاهاست و در این 

با پیامک هم و همچنین  شود یمو رابطین محترم پژوهشی ارسال  ها بخشبرنامه کارگاه برای روسای  ها کارگاه یرسان اطالع ازنظر

 .شود یم یرسان اطالع

در جلسه شورای اجرایی معاونت امور دانشگاهی  96در سال  برگزارشده یها کارگاهعلمی در هیئت پایین اعضای  مشارکتاما با توجه به 

 صورت به، نحوه برگزاری کارگاه ها کارگاهدر مورد انواع و تنوع  یعلم ئتیهاعضاء محترم  از مجدداً 1397تصمیم گرفته شد که در سال 

که بیشترین  ییها بخشدر ادامه ارائه شد.  ینظرسنج. نتایج نظرسنجی انجام شود ها کارگاهو روز برگزاری  یرحضوریغحضوری و 

در ادامه نکات زیر از سوی  عفونی بودند. یها یماریبو  ییو مامازنان  –قلب و عروق -داشتند، آزمایشگاه ینظرسنجرا در  کننده شرکت

 حاضرین در جلسه اعالم و مطرح گردید:

در قالب کارهای پژوهشی برای یادگیری اصول پژوهش ندارند و بسیاری از  یا زهیانگ: اعضای هیات علمی آقای دکتر واقف داوری

 . شود یمکه توسط دستیار یا دانشجو انجام و پیگیری هست  نامه انیپا

در عمل  کنند یمشرکت  ها کارگاهدر این  نیاز به ارزیابی دارد باید بررسی شود  افرادی که ها کارگاه: نتایج برگزاری طرفان یبخانم دکتر 

 ؟از آن استفاده کنند ها تیفعالو نوشتن مقاله و سایر  ها پژوهشکه در  اند گرفتهچیزی یاد 

از آن استفاده  یعلم ئتیهاپلیکیشنی طراحی بشود که همه اعضاء  یعلم ئتیهبه اعضاء بهتر  یرسان اطالع: برای آقای دکتر نجاتی صفا

 شرکت کنند. ها کارگاهدر این  در بدو ورود یعلم ئتیهعضاء کنند. همچنین بهتر است ا

و برای این راهکاری  شود یموجود دارد دارای نواقصی است که باعث سردرگمی  اری پژوهشالین پژوهشی که در : خانم دکتر طاوسی
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دانشگاه علوم پزشکی و 

درمانی ،خدمات بهداشتی

 تهران



 شود بهتر است.پیدا 

و در ارتقاء  .کنند یماستقبال بیشتری  یعلم ئتیهانگلیسی باشد  صورت به یسینو مقالهو نگارش اگر آموزش : ی دکتر رحمانیاناقآ

 است. مؤثرهم  یعلم ئتیه

با مشارکت حوزه فرآیندی که  وسط محققین در مجتمع توضیح دادند ودر مورد نحوه پرونده خوانی ت نژاد یاحمددر ادامه خانم دکتر 

کلیه اعضاء محترم این فرآیند جهت اطالع را به اطالع حضار رساندند. ) شده  هیتهدانشگاهی و معاونت اموردرمان مجتمع  تمعاون

 (است. شده ارسالو مراکز تحقیقاتی  ها بخشروسای  برا یعلم ئتیه

بالینی  یها پژوهشعلمی گروه اخالق پزشکی دانشگاه در مورد تاریخچه و اصول اخالق در  هیئتدر پایان نیز آقای دکتر شجاعی عضو 

 نکات ارزشمندی را بیان فرمودند که مورد استقبال جمع حاضر قرار گرفت. 

 

 :از بودند عبارت جلسه مصوبات

  

 تاریخ اعالم نتیجه مسئول پیگیری مصوبات    

1 
و مراکز  ها بخشاطالعات پژوهشی  یآور جمعپیگری و 

 تحقیقاتی جهت جشنواره پژوهشی

 رابطین محترم پژوهشی

 رف ونداخانم مع

 

2 

بعد از تک تک اعضاء  یها ینظرسنجمقرر شد در 

اعضای هیات علمی و کارشناسان فعال  ازجمله یعلم ئتیه

 سنجی شود. نظر همدر مراکز تحقیقاتی 

  خانم معارف وند

 تاریخ جلسه آینده :-د

 اعالم خواهد شد متعاقباً

 مکان جلسه آینده:

 اعالم خواهد شد متعاقباً

 ساعت جلسه آینده :

 صبحهفت 

 


