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 زمان اجرا مسئول پيگيري شرح مصوبه

   تهران و اخذ نتايج درمانهاي با بيمارستان ثبت سرطان امضا قرارداد در خصوص اجراي طرحبررسی شرايط  1

   د.شوهاي ثبت بيمارستانی فعال در زمينه سرطان پستان اجرا میپرسشنامه 2

   .ه استهاي متقاضی انتخاب شدساير استان از بيناولين استان در خصوص همکاري بعنوان بوشهر  3

اجراي طرح مذکور و حق و حقوق  آقاي دکتر حاجيونی به سئواالت در خصوص زمينه لزوم انجام زيرساخت 4

 بيمارستان اعضاي جلسه پاسخ دادند. 
  

مورد تأييد وزارت متبوع و در اختيار معاونت  ،و کليه اطالعاتمی باشند ها دل مسئول محرمانگی دادهدکتر زنده 5

 .گيردقرار می دانشگاه پژوهشی
  

6 
ا امض ونامه معرفی مسئول از طرف بيمارستان اخذ تفاهمهاي بيمارستان در اختيار بيمارستان است و پس از داده

 .شودحقوق بيمارستان محفوظ است و در هر مرحله اجازه اخذ می در تمامی مقاالت ،نامهتفاهم
  

 ،مطالعه و پس از تاييد ي علمی دانشگاهنفر از اعضا 2توسط  بوشهر طرح ثبت سرطاناجراي هر مقاله خروجی از  7

 .شودمی از همکاران در  مقاله درج و منتشراين دو نفر نام 
  

8 
ريزي فعال نشده اما محک پيگير آن است ولی پور بيان داشتند در حوزه سرطان اطفال برنامهآقاي دکتر فتح

 تواند بصورت پايلوت الگوبرداري شود.می
  

برنامه مجزا داشته باشند که با  ها استفاده ودسترسی اساتيد به اطالعات بدون محدوديت است و قادرند از فرم 9

 کننده دارد.پوشانی ندارد و نقش تکميلبرنامه معاونت بهداشتی هم
  

بد از لزوم تمهيدات براي بخش خصوصی گفتند و در پايان جلسه آقاي دکتر حاجيونی در پاسخ به آقاي دکتر روان 11

 سئواالت همکاران بحث تکميلی را عنوان نمودند.
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 پژوهشی بیمارستاننام کمیته: 

دکتر حاجیونی رئیس جلسه:  

خانم کیانی دبیر کمیته:  

جلسهصورت  
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: جلسهصورت شماره  

 

 نضرورت اجراي طرح و برنامه ريزي هاي کشوري در خصوص ثبت سرطا دستور کار جلسه:

. در اين جلسه از طريق ويدئو کنفرانس با حضور مدعوين برگزار شد سالن کنفرانسصبح در محل  11مذکور رأس ساعت جلسه شرح جلسه: 

اي هلزوم و اهميت موضوع و سازوکارهاي گسترش اجراي طرح،ابعاد اجرايی جلسه اينانستيتو کنسر ايران ارتباط برقرار شد. درآنالين استفاده و با 

هاي براي اقدامات ريزي جهت شيوع و تعيين اولويتهدف عمده در اجراي اين طرح تحقيقاتی، برنامه سرطان کشوري مورد بررسی قرار گرفتند.

زي در سطح ريشود که اين امر براي برنامههاي تشخيصی ممکن میکيفيت مراقبت بيماران تمرکز دارد و بهبود درمان توسط تيمبعدي کشوري و بر 

 استان و کشور مفيد است.

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 مرکز آموزشی درمانی خليج فارس 

 


