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تاریخ تشکیل1837/6/2 :
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
مرکز آموزشی درمانی شهداي خليج فارس

موضوع جلسه :جلسه بررسی وضعیت کارکنان و مشاوران مرکز توسعه پژوهشهای بالینی بیمارستان شهدای خلیج فارس
دستور کار جلسه :جلسه مذکور پیرو بازبینی تدوین تفاهم نامه شماره  21633مورخ  1837/6/2در ساعت مقرر در دفتر ریاست بیمارستان برگزار
گردید و لزوم توجه به توسعه پژوهشهای بالینی و کاربردی در بیمارستان و نحوه بهبود و ارتقاء عملکرد مرکز مورد بررسی قرار گرفت.
رديف

شرح مصوبه

مسئول پيگيري

1

با توجه به نیاز به نیروهای متخصص وتوافق قبلی به عمل با معاونت محترم پژوهشی و
ریاست دانشکده پزشکی مقرر گردید از اساتید دانشکده پزشکی و بهداشت (خانم ها دکتر
مرزبان ،محمودی ،معتمد ،محمدی و آقای دکتر میرزایی) به صورت قرارداد ساعتی پژوهشی
مصوبه هیئت رییسه محترم دانشگاه صدور ابالغ از معاونت پژوهشی استفاده شود.

خانم کیانی

2

از نیروی کار دانشجویی-ساعتی رشته انفورماتیک پزشکی و کتابداری پزشکی (خانم ندا
سادات و امراهلل شمسی) به صورت کار ساعتی پاره وقت دانشجویی طبق نامه شماره 8866
مورخ  1838/7/12دعوت به همکاری به عمل آید.

"

8

حق الزحمه مشاوران بر حسب ساعت حضور در مرکز مورد محاسبه قرار گرفته و به صورت
ماهانه از طرف معاونت پژوهشی و بیمارستان پرداخت می شود.

"

4

پژوهشیاران کار دانشجویی مشمول کار پاره وقت بوده و هیچگونه مزایای دیگری به جز
ساعت موظف مشاوره و حضور در مرکز را دریافت نمی نمایند.

"

5

مشاوران کار دانشجویی مشمول بیمه نمی باشند.

"

8

مبلغ حق الزحمه پژوهشیاران طبق نامه شماره  8866مورخ 1838/7/12اعالم مصوبه هیات
رییسه دانشگاه به شماره  8816مورخ  38/7/1و در قالب کار دانشجویی ،توسط حسابداری
بیمارستان قابل پرداخت می باشد.

"

7

مبلغ حق الزحمه هر مشاور طبق بند  15مصوبه هیئت رییسه دانشگاه به تاریخ 38/12/21
و نامه اصالحیه معاونت پژوهشی به شماره  2585مورد بازبینی قرار گرفته و با افزایش حق
الزحمه اساتید ،مشاوران و دستیاران پژوهشی مرکز توسعه پژوهشهای بالینی مرکز آموزشی
درمانی شهدای خلیج فارس از مبلغ  866هزار ریال به مبلغ  566هزار ریال به ازای هر
جلسه  2ساعته موافقت گردید.

"

اسامی مشاوران

مدرک تحصیلی

حق الزحمه

مالحضات

زمان اجرا

دکتر مریم مرزبان

اپیدمیولوژیست

هرجلسه  2ساعته
 566666ریال

طبق بند  15مصوبه هیئت رییسه دانشگاه به تاریخ  38/12/21و
نامه اصالحیه معاونت پژوهشی به شماره 2585

دکتر نیلوفر معتمد

متخصص پزشکی
اجتماعی

هرجلسه  2ساعته
 566666ریال

"

دکتر سودابه محمدی

متخصص پزشکی
اجتماعی

هرجلسه  2ساعته
 566666ریال

دکترکامران میرزایی

متخصص پزشکی
اجتماعی

هرجلسه  2ساعته
 566666ریال

"

دکتر مرضیه محمودی

دکترای تخصصی آمار
زیستی

هرجلسه  2ساعته
 566666ریال

"

دستیاران پزشکی
اجتماعی

دستیاران پزشکی
اجتماعی

جمیله کیانی

کارشناس ارشد
روانشناسی

فاطمه قلی زاده

کارشناس ارشد آمار
زیستی

"

هرجلسه  2ساعته
 566666ریال

"

هرجلسه  2ساعته
 566666ریال

"

پرسنل طرح

-

ندا سادات بویر

دانشجوکارشناسی
ارشد انفورماتیک
پزشکی

 175ساعت کار
دانشجویی

هر ساعت کار دانشجو کارشناسی ارشد  56666ریال طبق نامه
شماره  8866مورخ 1838/7/12

امراهلل شمسی

کارشناس ارشد
کتابداری پزشکی

 175ساعت کار
دانشجویی

هر ساعت کار دانشجو کارشناسی ارشد  56666ریال طبق نامه
شماره  8866مورخ 1838/7/12

پيگيري مصوبات جلسات قبل
کد مصوبه

شرح مصوبه

گزارش اجراي مصوبه

در صورت عدم انجام علت ذکر گردد

