
 

 

 

 

 امام خمینی )ره( یبیمارستانمجتمع 

 

 جلسه صورت

 سیزدهم

 کد:

 تاریخ بازنگری:

 26/6/1398 مورخ:            پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(شورای  جلسه سیزدهمین :جلسه صورت

 حاضرین جلسه -الف

 دکتر -قباییدکتر  -دکتر لشکری -خانم ضرابی -دکتر شکوئی نژاد -بین جهاندکتر  -خانم حق الهی -دکتر شریعت -نژاد احمدیدکتر  :ها خانم

 -دکتر خالقیان -دکتر نمازی -دکتر علی زاده -دکتر اوحدیان مقدم -دکتر ربیع زاده -خانم قوامی -دکتر حیدری -خانم محمدی جهانی -موثقی

 خانم دکتر رشیدی -دکتر طرفداری -خانم رنجبر -دکتر حسینی -دکتر رحیمی -دکتر جعفرزاده -دکتر اسالمی -دکتر طهماسبی -دکتر محرز

  دکتر کرامتی -دکتر موالئی -عباسیمهرشاد دکتر  -دکتر غفار پور -دکتر رئیس کرمی -زاده اسماعیلدکتر  -دکتر ضیائی -دکتر کردی :آقایان

 دکتر باقری حریری  -دکتر توگه -دکتر جوادی -دکتر امینی -نقی علیدکتر سید  -کاظمی زادهدکتر  -دلیلیدکتر  -دکتر مکی آبادی -شیر خدادکتر 

 دکتر جوادی -دکتر حیدری -دکتر باقری -دکتر گتمیری -قناعتی دکتر

 :غایبین
 خانم دکتر طاوسی -آقای دکتر ارشادی -آقای دکتر میرزانیا -خانم دکتر عباس زاده -خانم دکتر بیطرفان -آقای دکتر محمدرضا عباسی -آقای دکتر دشتی

 آقای دکتر رحمانیان -آقای دکتر نصیری طوسی -آقای دکتر فره وش

 دستور جلسه:-ب

 گزارش عملکرد آزمایشگاه و پاتولوژی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(  -

 سازی برای مراکز تحقیقاتی المللی بینآشنایی با تسهیالت و امکانات  -

 :شرح جلسه و مصوبات -ج

گزارش مبسوطی مورد  در این بین جهانبود که خانم دکتر  مجتمع های آزمایشگاهپاتولوژی و ارائه گزارش عملکرد پژوهشی  اول دستور جلسه

مراجعه  ikhcdua.tums.ac.irبالینی به آدرس )برای مشاهده اسالیدهای گزارش مذکور به سایت دفتر توسعه تحقیقات . ارائه دادندرا 

 نمایید(

توضیحات مبسوطی در رابطه با امکانات  الملل بینمعاونین آموزشی و پژوهشی پردیس  زاده اسماعیلدر ادامه جلسه آقایان دکتر ضیایی و دکتر 

 شده ارائهرد، ارائه کردند. اهم مطالب ی وجود داهای آموزشی و پژوهشی بین الملل فعالیتبرای توسعه  الملل بینو تسهیالتی که در معاونت 

 عبارت بودند از: 

آمار دانشجویان و دانش آموختگان مراکز تحقیقاتی نشان می دهد که از ظرفیت این مراکز برای فعالیت بین المللی به طور 

خذ مدرک برای پذیرش کامل استفاده نشده است و مراکز تحقیقاتی می توانند دوره های کوتاه مدت و یا دوره های منتهی به ا

در ادامه جلسه آقای دکتر ضیایی به معرفی وب سایت بین الملل دانشگاه پرداختند که از این  .فراگیران خارجی تعریف کنند

ها می تواند شامل دوره های منتهی به اخذ  این دوره .طریق امکان تعریف دوره های مختلف توسط مراکز تحقیقاتی وجود دارد

هر یک از مراکز تحقیقاتی می توانند در وب سایت  .باشد joint program دوره های کوتاه مدت بدون مدرک و ،مدرک

دوره های مد نظر خود را تعریف کرده و ویژگی های  new program suggestion form دانشگاه در قسمتی تحت عنوان

 .بین المللی فراهم می گردد applicant به این وسیله امکان ارائه درخواست برای .آن را ذکر کنند

تحت  PhD با پیگیری معاونت بین الملل امکان پذیرش فراگیر خارجی توسط اساتید دارای شرایط خاص برای اخذ مدرک

آموزش پزشکی فقط در اختیار و  درمان ،استاد محور فراهم شده است و این امکان از طرف وزارت بهداشت PhD عنوان

کلیه مراکز تحقیقاتی می توانند اعضای هیات علمی خود را که مرتبه  .پزشکی تهران قرار داده شده استدانشگاه علوم 

  PhDو یا باالتر می باشد به معاونت بین الملل جهت جذب دانشجو مقطع ۱۰آنها  h-index دانشیاری یا باالتر داشته و

 .معرفی کنند

شرایطی برای اعطای گرنت به مراکز در نظر گرفته شده است انواع گرنتهای بین همچنین برای حمایت از مراکز تحقیقاتی  

 :الملل در زمینه پژوهش به شرح زیر می باشد

دانشگاه علوم پزشكي 

و خدمات 

درماني ،بهداشتي

دانشگاه علوم پزشكي 

و خدمات 

درماني ،بهداشتي

دانشگاه علوم پزشكي 

 ،بهداشتيو خدمات 

 تهران درماني

دانشگاه علوم پزشكي 

 ،بهداشتيو خدمات 

 تهران درماني

دانشگاه علوم پزشكي 

 ،بهداشتيو خدمات 

 تهران درماني

دانشگاه علوم پزشكي 

 ،بهداشتيو خدمات 

دانشگاه علوم پزشكي  تهران درماني

 ،بهداشتيو خدمات 

 تهران درماني

دانشگاه علوم پزشكي 

 ،بهداشتيو خدمات 

 تهران درماني

دانشگاه علوم پزشکی و 

 درمانی ،خدمات بهداشتی

 تهران



 الملل در سال گرنت مقاله بین

 گرنت ثبت اختراع بین المللی و تجاری سازی بین المللی

 گرنت جذب منابع خارجی

 گرنت جذب دانشجوی پسا دکتری بین المللی
 

 

به سایت دفتر توسعه تحقیقات بالینی به  زاده اسماعیلی مشاهده اسالیدهای سخنرانی آقای دکتر ضیایی و آقای دکتر )برا

 مراجعه نمایید(  ikhcdua.tums.ac.irآدرس

 مصوبات جلسه عبارت بودند از:

  

 تاریخ اعالم نتیجه مسئول پیگیری مصوبات  

۱ 
ارسال لیست اعضای هیات علمی آزمایشگاه و پاتولوژی به تفکیک 

 و مراکز تحقیقاتی ها بخشرشته تخصصی برای 

  بین جهانخانم دکتر 

 خانم معارف وند

 ۱398اول آبان ماه 

2 

 صورت  بهبرگزاری جلسات هماهنگی با مراکز تحقیقاتی مجتمع 

هماهنگی بیشتر  منظور  بهمرکز تحقیقات ایدز  ازجملهاختصاصی 

 المللی بین های فعالیتدر خصوص توسعه 

جلسه آینده شورای  رابطین پژوهشی

 پژوهشی

 تاریخ جلسه آینده:-د

 اعالم خواهد شد متعاقباً

 مکان جلسه آینده:

 اعالم خواهد شد متعاقباً

 ساعت جلسه آینده:

 صبحهفت 

 


