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 زمان اجرا مسئول پيگيري شرح مصوبه

1 
 و يماد حقوق تیرعا يبندها نمودن اضافه و نامه تفاهم اصالح و سنویشيپ هيته

 کانسر تويانست توسط مارستانيب يمعنو

 خانم کيانی

 مرزباندکتر 
 

2 
 جلب خصوص در معاونت تحقيقات دانشگاه  و درمان معاونت با مجدد مکاتبه

  اجرا ضرورت طرح و موافقت
  یانيک خانم

3 
و هماهنگی با انستيتو  دانشگاه حراست و درمان معاونت یاصالح مالحضات اخذ

 کانسر جهت لحاظ نمودن به تفاهم نامه 

 یانيک خانم

 دکتر مرزبان
 

  خانم کيانی تیریمد به اعالم و امکانات و یاحتمال هاينهیهز ليست هيته 4

  دکتر مرزبان کانسر تويانست توسط وتريکامپ و افزار نرم -زيم هيته يريگيپ 5

 یانیک خانم یقانون حهیال طرح صورت به پرسشگر پرسنل يريبکارگ يريگيپ 6

 
 

 پيگيري مصوبات جلسات قبل

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

    

    

    

 پژوهش های بالینی شورای پژوهشی مرکز توسعهنام کمیته: 

اسفندیاریدکتر  رئیس جلسه:  

خانم کیانی دبیر کمیته:  

  31/6/79:تشکیل تاریخ

  /دپ36669/9/62:جلسهصورت شماره

 

 یمارستانیب سرطان ثبت طرح یاجرا ضرورت یبررس: دستور کار جلسه

 شرح جلسه:

 . شد برگزار نیمدعو حضور با مارستانیب سیرئ اتاق محل در صبح 33 ساعت راس مذکور جلسه

 قرار اعضا نظر تبادل مورد طرح یاجرا موانع و ضرورت و مطرح جلسه ریدب توسط طرح یاجرا یریگیپ سوابق از یاه خالص ابتدا در

 .شد حاصل لیذ مصوبات و گرفت
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 زمان اجرا مسئول پيگيري شرح مصوبه

1 
 حقوق تیرعا يبندها نمودن اضافه و نامه تفاهم اصالح و سنویشيپ هيته

 کانسر تويانست توسط مارستانيب يمعنو و يماد

 خانم کيانی

 دکتر مرزبان
 

2 
 خصوص در معاونت تحقيقات دانشگاه  و درمان معاونت با مجدد مکاتبه

  اجرا ضرورت طرح و موافقت جلب
  یانيک خانم

3 
و هماهنگی با  دانشگاه حراست و درمان معاونت یاصالح مالحضات اخذ

 انستيتو کانسر جهت لحاظ نمودن به تفاهم نامه 

 یانيک خانم

 دکتر مرزبان
 

  خانم کيانی تیریمد به اعالم و امکانات و یاحتمال هاينهیهز ليست هيته 4

  دکتر مرزبان کانسر تويانست توسط وتريکامپ و افزار نرم -زيم هيته يريگيپ 5

 یانیک خانم یقانون حهیال طرح صورت به پرسشگر پرسنل يريبکارگ يريگيپ 6

 
 

 . شد برگزار نیمدعو حضور با مارستانیب سیرئ اتاق محل در صبح 33 ساعت راس مذکور جلسه 

 قرار اعضا نظر تبادل مورد طرح یاجرا موانع و ضرورت و مطرح جلسه ریدب توسط طرح یاجرا یریگیپ سوابق از یاه خالص ابتدا در

 .شد حاصل لیذ مصوبات و گرفت

 

 

 


