
 بسمه تعالی 

 

 
 

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

 71/72/7315  مورخ
 

 .  تشکیل گردید 71/72/95در تاریخ  بخشها و مراکز تحقیقاتی وهشیرابطین پژجلسه شورای  پنجمین

خانم دکتر  –خانم دکتر موثقی –خانم دکتر لشکری  –کرامتی آقای دکتر  –آقای دکتر فرهود  –آقای دکتر ساعدیحاضرین: 

ی دکتر اقآ –آقای دکتر شاهی  –خانم دکتر طرفداری  –خانم دکتر جهان بین –خانم دکتر خالقیان  –آقای دکتر ارشادی  –بیطرفان

آقای  –آقای دکتر پرهوده  –خانم دکتر عباسیان  – آقای دکتر مکی آبادی–علی نقی  آقای دکتر سید –خانم دکتر طاووسی –رحمانیان 

 –خانم ضرابی  –خانم پرورام  –خانم اوحدیان مقدم  –خانم پورقاز ) از طرف خانم دکتر قبائی (  –آقای دکتر امامی  –دکتر شیر خدا 

  -آقای دکتر حاج قاسم  –خانم دکتر احمدی نژاد 

 

 آغازشد.  33/1 ساعت راس جلسه

 

 

ضمن اعالم پذییر  دانشذجویان معرفذی    را معرفی کردند . و  دانشجوییدفتر توسعه تحقیقات  مجددا ابتدا دکتر ساعدی -مورد اول 

جهت مشارکت در طرحهای پژوهشی اعالم کردند در صورتی که بخشها متقاضی استفاده از آنذان باشذند مذی تواننذد      شده از بخشها

  به دفتر توسعه تحقیقات بالینی ارسال نمایند.درخواست خود را 

های قبلذی اسذت. گایذد ین جدیذد     دبذه فرآینذ   اضافه شدن کد اخالقسامان دهی پایان نامه ها و باز بینی فرآیند آنها و  -ورد دوم م

 وزارت خانه دسترسی مار ار به پرونده ها محدود می کند .  

 که سعی می شود در این جشنواره :برگزار می شود  7991ال دومین جشنواره پژوهشی مجتمع در س -مورد سوم 

 توجه بیشتری شود  جدیدالورودبه رزیدنتها و اساتید  -

   تقدیر به عمل می آید از پایان نامه های برتر که در بیمارستان انجام شده است -

 رزیدنتهای برتر و دانشجویان برتر هستمحور اصلی دومین جشنواره پژوهش  -

هدف از برگزاری اولین جشنواره پژوهش این بود که ما اعالم کنیم که مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( فقط یذ  مجتمذع    -

 درمانی نیست بلکه در زمینه پژوهش هم فعال است 

یذا   آقای دکتر حاج قاسم اعالم کردند که با همه بخشها حاضر به همکاری هستند مذالال برگذزاری کارگذاه در سذطت مجتمذع و      -

 بخشهای که نیاز به سلول بنیادین دارند می توانند سلول را در اختیار محققین قرار دهند

 خیصهای قبل از تولد هم راه اندازی شده استدر بخش ژنتی  مجتمع تش -

طالبی در مورد ارتوپذدی وکشذت   مجله تروما مجله ای هست که در مورد ارتوپدی هست اگر بخش و یا اساتید مایل باشند که م -

 می توانند مقا ت خود را به این بفرستندضایعات نخاعی چاپ کنند  سلول و یا

 معاونت امور دااگشنهی



اعالم شد که کمیته مهارتهای ارتباطی به مدیریت آقای دکتر اربابی حاضر به مشارکت در طرحهای مرتبط به این موضوع مذی   -

 باشد

 ی تحقیقاتی زیادی روی آن انجام داد کارهامی توان که  نگرفته استتومور بان  بخش پاتولوژی خیلی مورد توجه قرار  -

 در مرکز تحقیقات تکنولوژی نوین در پزشکی در بخش سخت افزاری و تحویل داده ها می توانند کم  کنند -

 نماینده مرکز تحقیقات ترومبوز هموستاز اعالم کردند که می توانند با بقیه بخشها همکاری داشته باشند  -

آخرین موردی که تصویب شد راه اندازی کمیته مالکیت معنوی بیمارستان متشکل از آقای دکتر شاهی ، خذانم   –مورد چهارم 

ددکتر جهان بین ، آقای دکتر فرهود ، خانم اوحدیان و خانم دکتر بیطرفذان کذه وفیفذه رسذیدگی بذه مشذکالت در خصذو         

 مولفین و محققین را بر عهده دارند .  اختالفات پیش آمده بین 

      

 

 

 
 بابک ساعدیدکتر                                                            

 تحقیقات بالینی مجتمعتوسعه رئیس دفتر 


