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

 2/9/1395  مورخ
 

 .  تشکیل گردید 2/9/95در تاریخ  مجتمع بخشها و مراکز تحقیقاتی وهشیرابطین پژجلسه شورای  چهارمین

    بیطرفآقای دکتر  -یآقای دکتر امین -خانم دکتر بیطرفان -یخانم دکتر لشکر -امامیآقای دکتر  -ساعدیآقای دکتر حاضرین: 

  –خانم دکتر طاووسی  -رخانم دکتر خزاعی پو -هزاد خانم دکتر علی -تخانم دکتر شریع -نخانم دکتر جهان بی -نخانم دکتر خالقیا

 –خانم دکتر شکوئی نژاد  -عباسیآقای دکتر  -یخانم ضراب -اشیرخد آقای دکتر -یدکتر مکی آبادآقای  -یآقای دکتر سید علی نق

 خانم دکتر همت آبادی  -مخانم اوحدیان مقد -یآقای دکتر اورند -یخانم دکتر صاحب -یخانم دکتر طرفدار

 آغازشد.  30/7ساعت  راس جلسه

 وهش را بیان نمودند:توسعه پژ فصلی دفترعملکرد ابتدا دکتر ساعدی گزارش 

هشت هدف عملکردی تعیین گردیده است که قرار هست توسط دفتر توسعه تحقیقات  -کبرنامه استراتژی درخصوص -1

   :که شاملبالینی انجام شود

 پایان نامه ها پشتیبانیمسیر  -

 و اجرای اخالق پزشکی در پژوهش یحاطر -

از اهم اهداف عملکردی  اندازی نیاز سنجی مشکالت درمانی مجتمعتشویق عملکردهای شرکتهای دانش بنیان و راه  -

 .برنامه استراتژیک می باشد که در حال پیگیری می باشد

 

 تهیه و در حال پیگیری می باشدبر اساس شاخصهایی که دانشگاه تعیین کرده  که ایجاد بانک اطالعاتی مجتمع - 2

 ه رزیدنتها و دانشجوها و معرفی انها به بخشها، آموزش به انداز ی دفتر تحقیقات دانشجوییرا - 3

 و در نهایت مقرر گردید گزارش موارد باال به شکل ادواری به اطالع اعضاء رسانده شود – 4

 :نظرات افراد در جلسه

مراجعه دانشجویان به مراکز تحقیقاتی جهت مشارکت در مقاالت  و طرحهاو دانشجویانی که خارج از  -خانم ضرابی

 .تندمجتمع هس

 .مرکز پژوهشهای دانشگاه می توانند افرادی را معرفی کنند که به مراکز توسعه کمک کنند -خانم دکتر شریعت

دانشجویانی که جهت همکاری مراجعه می کنند مربوط به رشته های دیگر هستن دانشجوی  -خانم دکتر جهان بین

 .ی مناسب با ایشان ایجاد نمایدکه ممکن است این مورد موانعی را در جهت همکارپزشکی نیستند

مکن در مورد طرحهای دانشجویی که به اساتید می رسد عالقمندی آنها مشخص باشد و همچنین م -خانم دکتر علی زاده

 .داشته باشد است در زمینه هزینه ها خطرات حقوقی

 .این قضیه به سمت تجاری شدن نروددقت شود که 

 معاونت امور دااگشنهی



 .دربیمارستان قرار است انجام بشود کد اخالق داشته باشندطرحهایی که  -خانم دکتر همت آبادی

 .بخش جراحی اعصاب اینترن و رزیدنت ندارد و می تواند از امکانات این دفتر استفاده کند -رفآقای دکتر بیط

دانشجو در زمینه مرکز پژوهش تجربه زیاد است که می توان از تجربیات دیگران استفاده کنید برای  -خانم دکتر طاووسی

 .در نوشتن مقاله و پروپوزال مهم نیست در رده چندم باشد

 کد اخالق طرح وارد پژوهشیار شود -خانم دکتر بیطرفان

  .متاسفانه اولویت مرکز پژوهشهای دانشگاه کار فرهنگی هست پژوهش در اولویت نیست -آقای دکتر سید علی نقی

 .هد که تا آخر کار طرح را انجام بدهداگر دانشجو روی طرحی کار می کند تعهد اخالقی بد

به علت وقت کمی که اساتید دارند استفاده از دانشجوها می تواند مفید باشد و کسانی که خودشان  -آقای دکتر امامی

 داوطلب می شوند برای همکاری بهتر کار انجام می دهند

بخشها خودشان کالسهای آموزشی مختلف  کار معاونت پژوهشی برگزاری کالس نیست چون داخل -آقای دکتر شیر خدا

  .برگزار می کنند مشکل جای دیگری هست که اگر کار به دانشجو سپرده شود خود اساتید باز هم باید پیگیر کارها باشند

 .، دانشجویان نخبه را نمی توان جمع کردساختهای پژوهشی باید فراهم بشود زیر -آقای دکتر امینی

 .در آنالیز و  یا تحلیل آماری می توان در زمینه مهندسی تحلیل ارائه داد -آقای دکتر مکی آبادی

در مرکز پژوهشها افراد زیادی فعالیت دارند افراد زیادی بعد ازاینکه کار یاد می گیرند متاسفانه از  -آقای دکتر عباسی

، برای آن در نظر گرفته شودکشور خارج می شوند بدون بودجه این کار فایده ای نخواهد داشت و یک حداقلی باید 

ارتباط برقرار کردن با دانشجو خیلی مهم است، کسانی که بتوانند درست کار انجام بدهند مهم است و تعداد اینها خیلی 

 .کم است

کسانی که به بخشها و مراکز مراجعه می کنند برای کار پژوهشی خدمات مجانی به آنها ارائه شود و  -خانم دکتر خالقیان

 .رسنل آموزش الزم داده شود که به دانشجویان خدمات ارائه بدهندبه پ

طرحها بسیار گسترده هستند و اساتید حاضر نیستند که اصل موضوع را در اختیار دانشجو قرار  -خانم دکتر لشکری

 .بدهند

 

 
 بابک ساعدیدکتر                                                            

 تحقیقات بالینی مجتمعتوسعه رئیس دفتر 


