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 زمان اجرا مسئول پيگيري شرح مصوبه

 79سال  خانم صفايی-خانم کيانی هاي بالينی در بيمارستاندر راستاي  تحقق اهداف ارتقاء پژوهش هاي آموزشیبرگزاري کالس 1

 1971پايان  مهندس طاهرزاده-خانم کيانی هاي اطالعاتیي جهت استفاده اساتيد از منابع و پايگاهاهاي رايانهسازي زيرساختفراهم 2

 1971پايان  خانم صفايی-خانم کيانی E-bookهماهنگی با کتابخانه مرکزي عالمه بالدي)ره( جهت استفاده از کتابخانه ديجيتال و  9

 1971پايان  مهندس طاهرزاده-خانم صفايی با هماهنگی خانم صفايی توسط مهندس طاهر زاده و افزايش سرعت اينترنت IPبررسی رنج  4

 1971پايان  دکتر نعيمی ايهاي رايانهافزاي سيستمپشتيبانی نرم 5

 1971پايان  هينیمهندس شا-مهندس طاهرزاده اکانت( 12اکانت اعضاي هيأت علمی )افزايش سرعت اينترنت مدالين با  1

 1971پايان  خانم کيانی اختياراتحمايت مالی توسط معاونت پژوهشی در حد  9

 1971پايان  دکتر ازمل خانه جديد و مجهز به دوربين مدار بسته و جلوگيري از ورود افراد متفرقهايجاد و تجهيز اتاق قرائت 8

 1971پايان  مهندس شاهينی هاجايی مدالين و سرويس رايانهجابه 9

 1971پايان  خانم کيانی طراحی لوگوي اختصاصی و ثبت آن 10

 1971پايان  مهندس کامران نصب دوربين مدار بسته در کتابخانه و مدالين 11

 1971پايان  خانم صفايی اساتيدويژه Clinical Key ريزي آموزش کارگاه آموزشی پايگاه برنامه 12

 1971پايان  دکتر مرزبان-خانم کيانی سرطان، ريه و....  و پرداخت هزينه پرسنلی بصورت مرکزي از تهران آمارنامه جهت ثبت عقد تفاهم 13

14 

 وشانیپسرطان مرکز بهداشت )سامانه سيب( بدون هم کارگروه ثبتمرکز ثبت سرطان بيمارستانی با 

 جانبه پاتولوژيست/انکولوژيست/بهداشت/ بيمارستان 4نشست همچنين 
 1971پايان  خانم کيانی

 شورای پژوهشی مرکز توسعهنام کمیته: 

 های بالینیو پژوهش

دکتر حاجیونی رئیس جلسه:  

خانم کیانی دبیر کمیته:  

جلسهصورت  
 

  52/11/69:تشکیل تاریخ

 د پ 57502/0/57:جلسهصورت شماره

000077 5750200000000/0/  

 

 مديريت واحدهاي پژوهشی بيمارستان بررسی روند  دستور کار جلسه:

دانشگاه  ITجلسه با حضور رئيس محترم بيمارستان، معاونت محترم پژوهشی و مديريت پژوهشی، مسئول  شرح جلسه:

د ن تشکيل و مواراو کتابخانه مرکزي عالمه بالدي )ره( و مسئولين آموزش و پژوهش بيمارستان در محل رياست بيمارست

 .رسيدزير بررسی و به توافق اعضا 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 مرکز آموزشی درمانی خليج فارس 

 



                                                    

 

 

 پيگيري مصوبات جلسات قبل

علت ذکر گردد  در صورت عدم انجام گزارش اجراي مصوبه  شرح مصوبه کد مصوبه  

    

    

    

    

    


