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 تاریخ بازنگری : 

 18/2/1397  مورخ:  و مراکز تحقیقاتی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( ها بخشرابطین پژوهشی شورای  هفتمین جلسه  :جلسه صورت

  حاضرین جلسه -الف

  دکتر طرفداری -دکتر علیزاده -دکتر شریعت -دکتر جهان بین -دکتر خالقیان -طرفان یبدکتر -موثقیدکتر  -نژاد یاحمددکتر  :ها خانم

  دکتر شکوئی نژاد -رحیمی دکتر - یدیرشدکتر  -دکتر ربیع خواه -دکتر حاجی عبدالباقی -دکتر عباس زاده -دکتر جهانگرد -دکتر نحوی جو

 خانم محمدی جهانی -خانم ضرابی -دکتر طهماسبی  -دکتر کالغچی -دکتر امامی رضوی

 دکتر عباسی -ینق یعلدکتر سید–دکتر فره وش –دکتر رحمانیان -دکتر شاهی -دکتر دلیلی–دکتر ارشادی-دکتر امینی -دکتر ساعدی :آقایان

 دکتر موالیی –عباسی مهرشاددکتر ––دکتر جوادی –دکتر شیرخدا –دکتر باقری حریری –دکتر گتمیری –دکتر کاظمی –دکتر مکی آبادی

 دکتر دشتی  - دکتر امامی - زبان خوشدکتر 

 آقای دکتر فرهود -آقای دکتر کرامتی-وسیخانم دکتر طا-دکتر لشکریخانم -این روزیفآقای دکتر -خانم دکتر شاه منصوری :نیبیغا

 آقای دکتر حاج قاسم

 خانم معدنی –آقای دکتر مکارم میهمانان: 

 دستور جلسه: -ب

 گزارش عملکرد دفتر توسعه تحقیقات بالینی در دو سال گذشته -الف

 آذرماهبحث و بررسی نحوه برگزاری جشنواره پژوهشی در  -ب

  بحث و بررسی در مورد راهکارهای بهبود وضعیت فرآیند پرونده خوانی توسط محققین -ج

 : شرح جلسه و مصوبات -ج
که ایشان رئیس دفتر توسعه تحقیقات باالینی بودناد ارائاه     یا دورهدر ابتدا آقای دکتر ساعدی گزارشی از عملکرد دفتر توسعه تحقیقات بالینی در 

نظرات . که خالصه و مراجعین به بایگانی مجتمع و مشکالت آن اعالم نظر کردند نیمحققدادند. در ادامه اعضاء جلسه در مورد نحوه پرونده خوانی 

 : هستبه شرح زیر 

همکااران طارح   ندارند و  ازیموردنمشکلی در رابطه استخراج اطالعات خانم ضرابی نماینده مرکز تحقیقات ترمبوز و هموستاز اعالم کردند که  – 1

را استخراج  موردنظرشاناطالعات العاتی نیاز هست و با نظارت مرکز، که چه اط کنند یمکه به اطالعات پرونده بیماران نیاز دارند فرمی را طراحی 

 .کنند یم

ندان این قسمت مشالله زیاادی   کارماست، بایگانی با مشکل نیروی انسانی مواجه  فرمودند یا هستهآقای دکتر عباسی نماینده بخش پزشکی  – 2

ویت نماییم. ایشان همچنین اشاره کردند هدف باید با افزایش نیروی انسانی، تقویت انگیزه و توسعه فضای فیزیکی و امکانات این واحد را تق دارند.

است و قسمت دیگار اینکاه یاک موضاوعی در      شده ثبت پروپوزالو  شده ثبتموضوع در یک مورد دو رو دارد  ها پروندهبه محققین برای دسترسی 

 که باید در مورد دوم فکری کرد.  است. نشده ثبتو هنوز  کنند یمذهن محقق است و روی آن فکر 

یکای ویاور و دیگاری      شاود  یما کم استفاده  ها آندو مفهوم وجود دارد که از  در پژوهشفرمودند   ی دکتر امینی نماینده بخش اورولوژیآقا – 3

و بدون انجام مراحل کامل ثبت  یتر کوتاه زمان مدتدر  بیترت نیا بهاستفاده کرد.  ها آناز پژوهشی  خاص یها دهیابرای  توان یممینی پروپوزال که 

 . گردد یمو تصویب ایده پژوهشی امکان دسترسی محقق به اطالعات فراهم 

 

دانشگاه علوم پزشكي 

و خدمات 

درماني ،بهداشتي

دانشگاه علوم پزشكي 

و خدمات 

درماني ،بهداشتي

دانشگاه علوم پزشكي 

و خدمات 

درماني ،بهداشتي

دانشگاه علوم پزشكي 

و خدمات 

درماني ،بهداشتي

دانشگاه علوم پزشكي 

و خدمات 

درماني ،بهداشتي

دانشگاه علوم پزشكي 

و خدمات 

دانشگاه علوم پزشكي درماني ،بهداشتي

و خدمات 

درماني ،بهداشتي

دانشگاه علوم پزشكي 

و خدمات 

درماني ،بهداشتي

دانشگاه علوم پزشکی و 

درمانی ،خدمات بهداشتی

 تهران



و در ایان   شاود  یم تر آسان ها پروندهالکترونیک باشد دسترسی به  صورت بهخانم دکتر نحوی جو نماینده مرکز تحقیقات سرطان: اگر بایگانی  – 4

 .شود یماده د ها پروندهدسترسی محدود برای دسترسی به  کنندگان مراجعهصورت به 

و دسترسای باه    شاده  فیا تعرخانم دکتر شریعت نماینده مرکز تحقیقات مادر، جنین و نوزاد: در بخش نوزادان و کودکان پروناده الکترونیاک    – 5

 د داشت.دیگر هم این کار را انجام بدهند برای پرونده خوانی مشکل نخواهن یا بخشهخیلی راحت است و پیشنهاد دادند اگر  ها پروندهاطالعات 

هم اقداماتی باید انجاام  پرونده بیماران در  حال شرحر رحمانیان نماینده بخش جراحی قلب پیشنهاد دادند که در مورد ثبت صحیح آقای دکت – 6

 شود. 

 یبارا و  شاود  یما که اطالعات بیمااران در آن ثبات    شده هیتهدر بخش ژنتیک فایل اکسل  فرمودند خانم دکتر خالقیان نماینده بخش ژنتیک – 7

 .شود یمتحقیقاتی از این اطالعات استفاده  یها طرح

 هاا  آنباشد و بشود از  خواندن قابلطوری نوشته شود که  ها پروندهمحتوای پیشنهاد دادند که نماینده بخش عفونی  یعبد الباقخانم دکتر حاج  -8

 استفاده کرد.

الزم  یهاا  یهمااهنگ اعضای محترم حاضر در جلسه اعالم کردند که قبل از جلساه  توسط  شده ارائهمطالب  یبند جمعآقای دکتر مکارم ضمن  -9

نحوه دسترسی اساتید، پژوهشگران و پزشکان معالج  یزود بهاست و  شده انجامبه پرونده بیماران بستری  تر راحتبرای فراهم شدن امکان دسترسی 

جادی کاه در    یها تیمحدود. ایشان همچنین اعالم کردند علیرغم گردد یمم به فایل اسکن شده بیماران توسط حوزه معاونت درمان مجتمع اعال

اساکن شاده در    یهاا  لیفاو یا  ها پروندهمورد نیروی انسانی و امکانات بایگانی وجود دارد سعی خواهد شد که فضای فیزیکی مناسب برای مطالعه 

 اختیار پژوهشگران قرار داده شود. 

نیز در مورد برگزاری سومین جشنواره پژوهشی که قرار است در آذرماه و در هفته پژوهش برگازار شاود توضایحاتی توساط خاانم      در پایان جلسه 

 ارائه گردید.  نژاد یاحمددکتر 

 :از بودند عبارت جلسه مصوبات

  

 تاریخ اعالم نتیجه مسئول پیگیری مصوبات    

1 
تهیه دستورالعملی برای فراهم کردن امکان دسترسی پژوهشگران به 

  ها پروندهاسکن شده  یها لیفا

 خانم معارف وند، 

 خانم معدنی

 جلسه آینده شورا

2 
و مراکز تحقیقاتی در مورد محورها و  ها گروهاز  ینظرخواه

 برای جشنواره پژوهشی مورداستفاده یها شاخص

 خانم معارف وند

 

 شورا جلسه آینده

3 

بر ضرورت رعایت مقررات مصوب وزارت بهداشت، درمان و  دیتأک

آموزش پزشکی و نیز دانشگاه در خصوص نحوه دسترسی به مدارک 

در مراکزی که  ژهیو بهپایه و بالینی  یها پژوهشپزشکی برای انجام 

 امکان دسترسی به بانک اطالعات بیماران وجود دارد. 

محترم رابطین 

و  اه گروهپژوهشی 

 مراکز تحقیقاتی

 

 

 تاریخ جلسه آینده :-د

 اعالم خواهد شد متعاقباً

 مکان جلسه آینده:

 اعالم خواهد شد متعاقباً

 ساعت جلسه آینده :

 صبحهفت 

 


