تاریخ تشکیل79/6/31:
شماره صورتجلسه/62/9/36669:دپ

نام کمیته :شورای پژوهشی مرکز توسعه پژوهش های بالینی
رئیس جلسه :دکتر اسفندیاری
دبیر کمیته :خانم کیانی

دستور کار جلسه :بررسی ضرورت اجرای طرح ثبت سرطان بیمارستانی
شرح جلسه:
جلسه مذکور راس ساعت  33صبح در محل اتاق رئیس بیمارستان با حضور مدعوین برگزار شد.
در ابتدا خالصه ای از سوابق پیگیری اجرای طرح توسط دبیر جلسه مطرح و ضرورت و موانع اجرای طرح مورد تبادل نظر اعضا قرار
گرفت و مصوبات ذیل حاصل شد.

ردیف

ردیف
1

1

مسئول پيگيري
مسئول پيگيري

شرح مصوبه
شرح مصوبه

خانم کيانی

تهيه پيشنویس و اصالح تفاهم نامه و اضافه نمودن بندهاي رعایت حقوق

مادي و معنوي بيمارستان توسط انستيتو کانسر
تهيه پيشنویس و اصالح تفاهم نامه و اضافه نمودن بندهاي رعایت حقوق مادي و

مرزبان
دکترکيانی
خانم

مکاتبه مجدد با معاونت درمان و معاونت تحقيقات دانشگاه در خصوص
معنوي بيمارستان توسط انستيتو کانسر

دکتر مرزبان
خانم کيانی

2

2

جلب موافقت و طرح ضرورت اجرا
مکاتبه مجدد با معاونت درمان و معاونت تحقيقات دانشگاه در خصوص جلب
اخذ مالحضات اصالحی معاونت درمان و حراست دانشگاه و هماهنگی با
موافقت و طرح ضرورت اجرا

خانم کيانی
خانم کيانی

انستيتو کانسر جهت لحاظ نمودن به تفاهم نامه
اخذ مالحضات اصالحی معاونت درمان و حراست دانشگاه و هماهنگی با انستيتو

مرزبان
دکترکيانی
خانم

احتمالی و امکانات و اعالم به مدیریت
بهنههاي
نمودنهزی
لحاظليست
کانسر4جهتتهيه
تفاهم نامه

کيانی
خانم
مرزبان
دکتر

3

3

4

تهيه 5
انستيتو کانسر
امکاناتو وکامپي
نرم افزار
تهيه ميز
ليست پيهزگیير
توسطیت
وتربه مدیر
اعالم
احتمال-ی و
نهيهاي

خانممرزبان
دکتر
کيانی

5

6
پيگيري بکارگيري پرسنل پرسشگر به صورت طرح الیحه قانونی
پيگيري تهيه ميز -نرم افزار و کامپيوتر توسط انستيتو کانسر

خانم کیانی

زمان اجرا
زمان اجرا

دکتر مرزبان

برگزار شد.
جلسه مذکور راس ساعت  33صبح در محل اتاق رئیس بیمارستان با حضور مدعوین
خانم کیانی
6
پيگيري بکارگيري پرسنل پرسشگر به صورت طرح الیحه قانونی
در ابتدا خالصه ای از سوابق پیگیری اجرای طرح توسط دبیر جلسه مطرح و ضرورت و موانع اجرای طرح مورد تبادل نظر اعضا قرار
گرفت و مصوبات ذیل حاصل شد.
پيگيري مصوبات جلسات قبل
کد مصوبه

شرح مصوبه

گزارش اجراي مصوبه

در صورت عدم انجام علت ذکر گردد

