
 

 

 

 امام خمینی )ره( یبیمارستانمجتمع 

 

 جلسه صورت

 هفدهمین

 کد:

 

 تاریخ بازنگری:

 25/9/1399 مورخ:                          پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(شورای  جلسه هفدهمین :جلسه صورت

 حاضرین جلسه -الف

 خانم رنجبر -اسالمیدکتر -ندکتر بیطرفا -حسینیدکتر -خانم حق الهی -دکتر طهماسبی -خانم ضرابی -دکتر خالقیان -نژاد احمدیدکتر  :ها خانم

 الرتیدکتر -جهان بیندکتر -ک لوملدکتر -دکتر نمازی -دکتر طرفداری -دکتر شکوئی نژاد -خانم محمدی جهانی -دکتر ربیع زاده -دکتر رحیمی

 دکتر لشکری -دکتر طبری -دکتر قبائی -قیدکتر موث -دکتر جعفریان -دکتر عباس زاده -دکتر شریعت

 دلیلیدکتر -دکتر کرامتی -مهرشاد عباسیدکتر -رضا عباسیمحمددکتر -دکتر موالئی -خداشیردکتر -دکتر رحمانیان -علی نقیدکتر سید :آقایان

 دکتر مکی آبادی -دکتر زارعی -دکتر نجاتی صفا -لیانمیرفضائدکتر  -دکتر ارشادی -دکتر کاظمی زاده -دکتر امینی

 دکتر اوحدیان مقدم -دکتر جوادی -دکتر کاظمی -دکتر میرزانیا -دکتر نصیری طوسی -دکتر گتمیری -دکتر فره وش :غایبین

 دستور جلسه:-ب

 سرکارخانم دکتر احمدی نژاد() 19اولویتهای پژوهشی کووید  -
 (دات )جناب آقای دکتر سید علی نقیچالشها و پیشنهاپروپوزال:  -

 (جناب آقای دکتر فاضل مدیر شرکت)معرفی خدمات آزمایشگاهی شرکت لیوژن فارمد  -
 :شرح جلسه و مصوبات -ج

  :اول دستور جلسه

است  شده انجامدر مجتمع  19اپیدمی کووید اقدامات انجام شده برای تعیین اولویت های پژوهشی مرتبط با در خصوص  نژاد یاحمدخانم دکتر 

برای جلوگیری از موازی  مجتمع در خصوص کرونا یپژوهش یتهایاولومبنی بر اعالم نامه ای از دانشگاه بدنبال دریافت ند. دارائه نمو توضیحاتی

همچنین جلسه ای با حضور . ارسال شد ای جهت اعالم اولویت های پژوهشی بخش/ مرکز مربوطه همه بخشها و مراکز تحقیقاتی نامه ، بهکاری

برای دانشگاه جلسه  اولویتهای تعیین شده دربرگزار شد و مشارکت داشتند  19 مدیریت بیماران مبتال به کووید دربیشتر نمایندگان بخشهایی که 

گیری ویروس کووید  های پژوهشی مرتبط با همه اولویتفناوری وزارت بهداشت دریافت شد که و از معاونت تحقیقات ای نامه همچنین ارسال شد. 

طی یک طرح تحقیقاتی مورد حمایت مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران )نیماد( شناسایی شده است که فهرست و فرایند  19

و مجددا از آنها درخواست  ارسال شده است و این نامه برای همه بخشها و مراکز تحقیقاتیها و مالحظات آن در ادامه آمده است.  شناسایی اولویت

 .اعالم نمایند 19 شده که اولویتهای پژوهشی خود را در ارتباط با اپیدمی کووید

 : دستور جلسه دوم

در . اهم موضوعات مطرح شده نددطرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها مطالبی را مطرح کر علی نقی در خصوص مشکالت پروپوزالآقای دکتر سید 

راهنما و استاد  ومعاون پژوهشی گروه پژوهش پس از انجام مشاوره، عدم مشورت و تایید پروپوزال توسط تغییر عنوان این مورد عبارت بودند از: 

)در بسیاری موارد قسمت روش اجرا خالی است و در حین مشاوره تکمیل میشود(، و عدم تکمیل بند مربوط به روش اجرا داور، ناقص بودن 

 در پروپوزال.  حظات اخالقیمال

 :دستور جلسه سوم

دانشپور مسئول فنی آزماشگاه انجام شد و فایل ارائه شده در سط آقای دکتر فاضل مدیر شرکت و خانم دکتر د تومعرفی خدمات شرکت لیوژن فارم 

 قرار دارد. ikhcdua.tums.ac.irوب سایت به آدرس 

  مصوبات جلسه عبارت بودند از:

 تاریخ اعالم نتیجه مسئول پیگیری مصوبات  

1 
مکاتبه با بخش ها و مراکز تحقیقاتی و تاکید بر ضرورت نظارت 

 جدی تر اساتید راهنما و مشاور بر روند تهیه و نگارش پروپوزال

  خانم معارف وند/ دکتر احمدی نژاد

2 
مکاتبه با بخش ها و مراکز تحقیقاتی و توصیه به حضور اساتید 

 مشاور به همراه فراگیر در جلسات مشاورهراهنما و 

  خانم معارف وند/ مدی نژاددکتر اح

 صبحهفت     ساعت جلسه آینده: اعالم خواهد شد متعاقباً     مکان جلسه آینده: اعالم خواهد شد متعاقباً    تاریخ جلسه آینده:-د

 

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 خدمات 

 تهران درمانی ،بهداشتی


