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 جلسه صورت

 پانزدهمین

 کد:

 

 تاریخ بازنگری:

 3/4/1399 مورخ:       پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(شورای  جلسه پانزدهمین :جلسه صورت

 حاضرین جلسه -الف

 اسالمیدکتر -خانم قوامی -دکتر  بیطرفان -دکتر حسینی -الهیخانم حق  -دکتر طهماسبی -خانم ضرابی -دکتر خالقیان -نژاد  احمدیدکتر  :ها خانم

  دکتر اوحدیان مقدم -دکتر نمازی -دکتر علیزاده -دکتر طرفداری -دکتر شکوئی نژاد -خانم محمدی جهانی -دکتر ربیع زاده -دکتر رحیمی  -خانم رنجبر

 دکتر عباس زاده -دکتر شریعت

 -دکتر حیدری -دکتر شیر خدا -دکتر گرایلی -دکتر رحمانیان -دکتر جوادی -دکتر ساعدی -نقیدکتر سیدعلی  -دکتر نصیری طوسی :آقایان

 لیانمیرفضائدکتر  -دلیلیدکتر  -دکتر ارشادی -دکتر کاظمی زاده -دکتر امینی -دکتر کرامتی -دکتر محمدرضا عباسی -دکتر موالئی

 خانم دکتر موثقی -آقای دکتر زارعی -آقای دکتر دشتی -آقای دکتر گتمیری -آقای دکتر فره وش -آقای دکتر نجاتی صفا -دکتر قبائی خانم :غایبین

 آقای دکتر مکی آبادی -خانم دکتر لشکری -خانم دکتر جهان بین -آقای دکتر میرزانیا -آقای دکتر مهرشاد عباسی

 دستور جلسه: -ب

 (نا  )سرکار خانم دکتر احمدی نژادفعالیتهای پژوهشی مجتمع در اپیدمی کرواجمالی از گزارش  -

بحث و بررسی در مورد چگونگی نظارت بر اجرای طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها پس از تصویب )جناب آقای دکتر  -
 حسینی(

 (نقیعلی و پیشنهادات )جناب آقای دکتر سیدپروپوزال: چالشها  -
 :مصوباتشرح جلسه و  -ج

است گزارشی ارائه  شده انجامدر مجتمع 19که در اپیدمی کووید پژوهشی  یها تیفعالدر خصوص  نژاد یاحمدخانم دکتر  اول دستور جلسه

پس از ثبت در گرنت  ماًیمستقکه  ییها طرحتعداد  .باشد یمطرح  159است  شده ثبتبررسی یا که در مجتمع  ییها طرحکل  تعدادند. دنمو

 . تعدادباشد یمطرح  90ارسالی به دفتر  توسعه تحقیقات بالینی  یها طرحطرح بوده است. تعداد  60کووید، کد اخالق دریافت کرده است 

مصوب  یها طرح. تعداد باشد یمطرح  8، در پژوهشیار ارسال نهایی نشده و ...( در دانشگاهبدون نتیجه تاکنون)در دست داوری  یها طرح

 3 ()روز میانگین زمان داوری متدولوژی مورد بوده است. 29نشده دفتر توسعه  دیتائ یها طرحمورد بوده است. تعداد  62ارسالی به دفتر توسعه 

کردند برای استفاده بهینه از نتایج تحقیقات  دیتأکایشان در پایان  روز بوده است. 3روز بوده است. میانگین زمان داوری اخالقی )روز( 

برای مدیریت بهتر و صحیح بیماران باید محققین نتایج تحقیقات خود را در اختیار مسئوالن بیمارستان  19در مورد بیماری کووید  شده انجام

ه تداوم اپیدمی الزم است در خصوص ابعاد ب توجهکردند با  دیتأکی درمان بیماران قرار دهند. ایشان همچنان متصدو سایر پزشکان بالینی 

ی مختلف و مراکز ها بخشی ارسالی از ها طرحناشناخته بیماری پژوهش صورت گیرد و دفتر توسعه آماده است تا در اسرع وقت داوری اخالق 

 تحقیقاتی مجتمع را انجام دهد. 

توضیحاتی ارائه نمودند. پس از تصویب  ها نامه انیپاقاتی و تحقی یها طرحنحوه پایش دستور جلسه دوم جناب آقای دکتر حسینی در خصوص 

 (باشد یمدر دسترس  ikhcdva.tums.ac.irتوسعه تحقیقات بالینی به آدرس:  دفتر تیسا وب)متن اسالیدها در 

 دستور جلسه سوم به دلیل ضیق وقت به جلسه بعد موکول شد. 

 مصوبات جلسه عبارت بودند از:

  

 تاریخ اعالم نتیجه پیگیریمسئول  مصوبات  

  نژاد یاحمدخانم دکتر  در داخل مجتمع در حال اجرا یها طرحتدوین دستورالعمل پایش  1

 تاریخ جلسه آینده:-د

 اعالم خواهد شد متعاقباً

 مکان جلسه آینده:

 اعالم خواهد شد متعاقباً

 ساعت جلسه آینده:

 صبحهفت 

 

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


