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دستور کار جلسه :شوراي پژوهشی بيمارستان با موضوع ارتقاء و بهبود کيفيت خدمات و ارتقاء امتيازات ارزيابی مرکز توسعه پژوهشهاي بالينی در
تاريخ  1337/7/11در محل معاونت تحقيقات و فناوري و با حضور اعضاء برگزار گرديد و موارد ذيل مورد توافق اعضا واقع شد.

رديف
1

شرح مصوبه

مسئول پيگيري

کليه دانشجويانی که جهت خدمات پاياننامه خود از خدمات مرکز توسعه پژوهشهاي بالينی استفاده میکنند ملزم به رعايت

خانم خاکزاد-دکتر

حقوق مرکز بوده و بايستی در قسمت تقدير و تشکر از خدمات مرکز قدردانی نمايند.
به منظور دريافت فايل الکترونيک پايان نامه دانشجويان نرمافزار تسويه حساب دانشجويان تغيير کرده و قسمتی جهت

2

تأييد مرکز توسعه پژوهشهاي بالينی و دريافت فايل الکترونيک پاياننامه در نظر گرفته شود.
فرم خام پاياننامه و طرح تحقيقاتی موجود در سايت دانشگاه تغيير کرده و قسمت تقدير و تشکر توضيحات مربوط به

3

خدمات مرکز توسعه پژوهشهاي بالينی بيمارستان نيز اضافه گردد.
شيوه نامه دريافت حقالتشويق مقاالت و طرحهاي پژوهشی و پاياننامهها جهت تاثير همکاري مرکز توسعه ژوهشهاي

4

بالينی و رعايت حقوق همکاري ايشان تغير نمايد.

نعيمی
خانم خاکزاد-دکتر
نعيمی
خانم خاکزاد-دکتر
نعيمی
خانم خاکزاد-دکتر
نعيمی

اطالعات پژوهشگرانی که از خدمات مرکز توسعه پژوهشهاي بالينی بيمارستان استفاده میکنند به صورت ماهانه به معاونت

5

پژوهشی و شده و تسويه حساب و پرداختهاي ايشان بر اساس انجام تعهدات و رعايت حقوق نشر مرکز توسعه پژوهش

کيانی-دکتر نعيمی

صورت پذيرد.

6

7
8

انتخاب موضوعات کاربردي در تحقيقات کاربردي بيمارستان و همچنين داوري علمی و متدولوژي طرحهاي بيمارستان در

کيانی-دکتر

شوراي پژوهشی بيمارستان اجرا و طی مکاتبه رسمی جهت شرکت در کميته مالی به معاونت تحقيقات اعالم گردد.

اسفندياري

به منظور تسهيل در بهرهبرداري اساتيد و دانشجويان بالينی کالسهاي آموزشی در رابطه با موضوعات علمسنجی ،جستجو
منابع ،اخالق در پژوهش ،مقاله نويسی و در بيمارستان برگزار گردد.
کارگاه آموزشی "اخالق در پژوهش" مورخ  1337/8/23در محل آمفی تئاتر بيمارستان اجرا گردد.

کيانی-خانم خاکزاد

مکاتبات الزم جهت تفکيک معاونت آموزش و تحقيقات بيمارستان از طريق معاونت آموزشی دانشگاه صورت پذيرد.

دکتر اسفندياري-

3

کيانی
پرداخت حقالزحمههاي شرکت در همايشهاي علمی جهت ارائه مقاله ،تابع قوانين جاري معاونت محترم پژوهشی و

11

11

دستورالعمل شماره /21/71/113دپ مورخ  1337/1/26میباشد.
معاونت تحقيقات به منظور بهبود مشاوره علمسنجی و انتخاب ژورنال مناسب و ويرايش مقاالت به زبان انگليسی ،مبادرت
به هماهنگی جهت همکاري اساتيد مربوط نمايد.
نحوه همکاري اساتيد گروه مديريت و سياستگذاري سالمت با مرکز توسعه پژوهش بيمارستان مورد کارشناسی و بررسی

12

قرار گيرد
نحوه پرداخت حقالزحمههاي انجام پژوهش خدمات آزمايشگاهی و تشخيصی بيمارستان ،به صورت عقد قرارداد و ارائه

13

پيش فاکتور و تاييديه شوراي پژوهشی و مالی معاونت تحقيقات گردد.
دريافت داروي کتامين از بيمارستان به صورت کلی و طی مکاتبه معاونت تحقيقات به ايشان بوده و کليه پژوهشگران بايستی

14

کيانی-خانم خاکزاد

جهت دريافت دارو از طريق معاونت تحقيقا اقدام نماييد.

دکتر اسفندياري-
کيانی
خانم خاکزاد
دکتر خميسی پور-
دکترنعيمی
دکتر خميسی پور-
دکترنعيمی
دکتر خميسی پور-
دکترنعيمی

زمان اجرا

