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 جلسه صورت

 انزدهمینش

 کد:

 

 تاریخ بازنگری:

 25/6/1399 مورخ:                    پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(شورای  جلسه انزدهمینش :جلسه صورت

 جلسه حاضرین -الف

 دکتر آل طه -خانم رنجبر -دکتر اسالمی –دکتر حسینی -خانم حق الهی -دکتر طهماسبی –خانم ضرابی –دکتر خالقیان –نژاد احمدیدکتر  :ها خانم

 دکتر الرتی -دکتر عباس زاده -دکتر شریعت -دکتر اوحدیان مقدم -دکتر نمازی -دکتر علیزاده -دکتر طرفداری –خانم محمدی جهانی -دکتر رحیمی

 دکتر عارفه جعفریان -دکتر قبائی -دکتر لشکری -دکتر طبری -دکتر جهان بین -موثقیدکتر 

 دکتر کرامتی  -رضا عباسیدکتر محمد -دکتر موالئی -دکتر شیر خدا -دکتر رحمانیان -دکتر جوادی -علی نقیدکتر سید -دکتر حسین خان :آقایان

 دکتر کاظمی -دکتر مکی آبادی -دکتر شجاع مرادی -کتر میرزانیاد -لیانمیرفضائ دکتر -دلیلیدکتر  -دکتر ارشادی -دکتر کاظمی زاده -دکتر امینی 

 دکتر نجاتی صفا -دکتر زارعی

 دکتر ربیع زادهخانم  -دکتر بیطرفانخانم  -دکتر نصیری طوسیآقای  -آقای دکتر مهرشاد عباسی -دکتر دشتی آقای  :غایبین

 دستور جلسه:-ب

 (دات )جناب آقای دکتر سید علی نقیچالشها و پیشنهاپروپوزال:  -

ت از قبیل تهیه بسته های آموزشی برای حل مشکاله محور )طرح های هدفمند یا نتیج پایان نامه های محصول محور، گرانت -
 (شریعت و سرکار خانم دکتر علیزادهسرکار خانم دکتر ) -بهداشت  سالمت بیماران یا مردم(

 (جناب آقای دکتر سید علی نقی-جناب آقای دکتر زاهد حسین خانایان نامه دانشجویان بین الملل )همکاران در مورد پارائه تجربیات  -

 

 :شرح جلسه و مصوبات -ج

 که اهم آنها به شرح زیر بود:آقای دکتر سید علی نقی در خصوص نقایص پروپوزالها توضیح دادند  :اول دستور جلسه

پژوهش پس از انجام مشاوره، حذف برخی موضوع ، تغییر سواالت پژوهشی، نامناسب بودن پروپوزال برای مشاوره دانشجویان بدونمراجعه 

در زمان داوری )با توجه به اینکه روش اجرا ، ناقص بودن اهداف( ساختار یافته نبودن مالحضات اخالقیقسمت های پروپوزال )بویژه بخش 

( متن کامل اسالیدهای این دستور توسط داور رد می شود و دانشجو در اینجا زمان را از دست می دهدناقص باشد روش اجرا داور اخالق اگر 

 موجود است.  ikhcdva.tums.ac.irجلسه در سایت معاونت امور دانشگاهی به آدرس

ی، گرنت اولین مقاله چاپ شده نت اولین پروپوزال ارسالخصوص انواع گرنت های پژوهشی شامل گرخانم دکتر علیزاده در  :دستور جلسه دوم

مقاله در یک سال برای اعضاء  8سال گذشته، گرنت  3، گرنت طرح مرور نظام مند، گرنت مقاالت پر استناد یاز گرنت اولین پروپوزال ارسال

رح پژوهشی ارتباط گرنت انتشار مقاله در مجالت سرآمد، گرنت طرح پسا دکترا، گرنت اولین ط گرنت حل مشکل )جامعه محور(، هیئت علمی،

مقاله بین المللی در یک سال. در ادامه خانم دکتر شریعت توضیحاتی در خصوص طرح های محصول محور ارائه نمودند،  6نت گر با صنعت،

کسب ، توسعه وانتقال دانش فنی و تحقق فرایند نوآوری در بخش های ساخت و تولید طرحهای محصول محور در حوزه سالمت با هدف حمایت از 

همگرایی بین بخش علمی و صنعتی و بهره گیری از دانش ملی برای تبدیل علم به ثروت در  فناوری های سالمت با هدف رفع نیاز جامعه و ازطریق 

در صورتی که  .ای دانشجویی باید براساس نیازهای جامعه و دستگاه های اجرایی تدوین شودپایان نامه هراستای اهداف اقتصاد مقاومتی  انجام میگیرد.

شود که  هایی همچون وزارت بهداشت،سازمانهای مردم نهاد،محیط زیست و سازمان صنعت، معدن و تجارت سفارش پژوهش بدهند باعث می دستگاه

متن کامل اسالیدهای این دستور جلسه در سایت معاونت امور دانشگاهی  .ی جامعه باشدها در راستای معضالت نیازها نامه تحقیقات و موضوع پایان

 موجود است. ikhcdva.tums.ac.irبه آدرس

 

 

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



ایشان توصیه نمودند با معرفی . آقای دکتر حسین خان در خصوص جذب دانشجویان بین الملل توضیحاتی ارائه نمودند دستور جلسه سوم

توانمندی های بخش ها و مراکز تحقیقاتی در سطح بین الملل قطعا در زمینه جذب دانشجو در سطوح مختلف میتوان به موفقیت های چشم 

ها و مراکز گیری دست پیدا کرد. جذب دانشجویان بین الملل برای انجام فعالیت های پژوهشی عالوه بر افزایش اعتبار بین المللی بخش 

 تحقیقاتی به تامین بخشی از منابع مالی آنها نیز کمک مینماید. 

 مصوبات جلسه عبارت بودند از:

  

 تاریخ اعالم نتیجه مسئول پیگیری مصوبات  

1 
 دکتر احمدی نژاد مکاتبه با دانشگاه جهت غیر قابل حذف نمودن بخش های اصلی فرم پروپوزال 

 خانم معارف وند

 جلسه آتی

2 
طرح مشکالت مطرح شده در مورد کیفیت نگارش پروپوزالها در جلسات 

 پژوهشی بخش ها و مراکز تحقیقاتی و ارائه راهکار جهت رفع آنها

 جلسه آتی رابطین پژوهشی

3 
ثبت انواع طرح های تحقیقاتی به صورت دوره ای در بخش ها و گروهها و 

 لف گرانت های پژوهشیترغیب اعضای هیات علمی به استفاده از انواع مخ

 آتی جلسات رابطین پزوهشی

4 
تالش برای جذب دانشجویان بین الملل جهت انجام پژوهش و گذراندن 

 پایان نامه در بخش ها و مراکز تحقیقاتی مجتمع

 جلسات آتی رابطین پژوهشی

5 
اختصاص وقت مجدد برای بحث و تبادل نظر پیرامون مشکالت نگارش 

 شوراپروپوزال در جلسه 

 جلسه آتی خانم معارف وند

 تاریخ جلسه آینده:-د

 اعالم خواهد شد متعاقباً

 مکان جلسه آینده:

 اعالم خواهد شد متعاقباً

 ساعت جلسه آینده:

 صبحهفت 

 


