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 زمان اجرا مسئول پيگيري شرح مصوبه رديف

1 

داوری مقاالت به صورت مستقل و از طريق سامانه پژوهشيار در بيمارستان انجام با توجه به وجود شورای پژوهشی 

، دانشجويان و كاركنان را پذيرش نمايند .بدين منظور پيشنهاد اساتيد HSRها پژوهشی اين شورا طرح خواهد شد.

 .می شود كه بانك سواالت پژوهشی در راستای اهداف مديريتی بيمارستان تدوين گردد

 1931تا پایان سال  52/1/1931 خانم كيانی

2 
از طريق راه  HSRتدوين بانك سواالت پژوهشی و تعيين اولويت های مديريت بيمارستان در زمينه پژوهش های 

 اندازی اتاق فکر بيمارستان
  

3 
دانشگاه و به صورت فصلی می  زمان برگزاری جلسات شورای پژوهش بيمارستان مطابق زمان بندی شورای پژوهش

 .باشد
 1931تا پایان سال  52/1/1931 خانم كيانی

4 

بيمارستان امکان داشتن شورای اخالق مستقل را ندارد و شورای اخالق دانشگاه به صورت متمركز بر فرآيند كليه 

انجام هرگونه طرح  طرح های تحقيقاتی نظارت و رسيدگی دارد و جلسات به صورت ماهانه برگزار می گردد.

 پژوهش های بالينی ممنوع استپژوهشی بدون مجوز و نظارت معاونت تحقيقات و فناوری و مركز توسعه 

 1931تا پایان سال  52/1/1931 خانم كيانی

5 
بيمارستان در سايت دانشگاه موجود است و آدرس جديد مركز  Affilationدر خصوص آدرس دهی نيز فرمت 

 تهيه شود.
  

6 

در زمينه لزوم درج عبارت تشکر آميز از مركز توسعه پژوهش های بالينی بيمارستان شهدای خليج فارس، در پايان 

نامه ها و طرح و مقاالتی كه در اين مر كز همکاری شده است، مقرر شد مکاتبه های الزم با روسای دانشکده های 

ت و فناوری اطالعات صورت پذيرد .بعالوه مقرر پزشکی و دندانپزشکی و تحصيالت تکميلی توسط معاونت تحقيقا

شد معاونت مربوطه در فرمت  روی سايت دانشگاه فرمت خام گزارش نهايی پايان نامه و پايان طرح برگ تقدير و 

تشکر فوق الذكر را اضافه نمايد .بعالوه يك نسخه از پايان كار طرح ها و پايان نامه ها و مقاالت و كنگره ها به مركز 

 ه پژوهش تحويل گردد.توسع

 1931تا پایان سال  52/1/1931 كيانی -دكتر استوار

7 
، دندانپزشکی و تسهيالت تکميلی مبنی بر متعهد نمودن پژوهشگرانی كه از اتبه با روسای دانشکده های پزشکیمک

 خدمات مركز توسعه پژوهش های بالينی استفاده كرده اند از تشکر و قدردانی از مركز و تحويل يك ... از كار خود.
 1931تا پایان سال  52/1/1931 خانم كيانی

 1931تا پایان سال  52/1/1931 خانم خاكزاد سايت دانشگاه اصالح فرمت خام گزارش نهايی پايان نامه و پايان طرح در 8

9 
بيمارستان طبق روال سال گذشته می تواند مبادرت به برگزاری كارگاه های آموزشی ضمن خدمت كاركنان در 

 مايد.زمينه های پروپزوال نويسی، نرم افزار های آماری و...  ن

 
 1931تا پایان سال  52/1/1931

11 

ساز و كار تشکيل بايو بانك های مختف در بيمارستان كه می تواند زمينه تحقيقات را برای دانشجويان فراهم جديد 

در زمينه اساليد های پاتولوژی و گزارشات و عکس  موجودزير ساخت كه با توجه به  سازد مورد بررسی قرار گرفت

های راديو گرافی در بيمارستان و آقای دكتر ازمل مسئول پيگيری شرايط و راه اندازی بايو بانك پاتولوژی براساس 

 .گرديددستورالعمل خاص خود 

 1931تا پایان سال  52/1/1931 خانم كيانی -دكتر ازمل

 بررسي روند ارزیابي مركز توسعه پژوهش هاي باليني و راه اندازي شوراي پژوهشي بيمارستان  جلسه: موضوع

در ابتدا آقاي دكتر حاجيوني به خوش آمد گویي به اعضا پرداختند و در  حضور اعضا برگزار گردید. در دفتر ریاست بيمارستان با 59/1/1931مورخ  11جلسه راس ساعت  دستورجلسه:

سپس آقاي دكتر استوار معاونت تحقيقات و فناوري عنوان نمودند كه هدف از راه اندازي مركز توسعه پژوهش هاي  ني گزارشي از اقدامات مركز پژوهش بيمارستان ارائه دادند.ادامه خانم كيا

عه پژوهش هاي باليني بيمارستان شهداي خليج فارس براي باليني ارتقائ سرویس دهي و تسهيل خمات پژوهش براي پژوهشگران مي باشد كه علي رغم تازه تاسيس بودن مركز توس

 15:91جلسه راس ساعت . سپس ایشان به تشریح فعاليت و سازكاربودجه اي  شوراهاي پژوهشي دانشگاه پرداختند رسيدن به آن مهم تالش و حمایت مسئولين بيمارستان مورد نياز است.

 .دقيقه بعد از ظهر به پایان رسيد
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