
                                                    

 

 

مصوبه شرح رديف پيگيري مسئول   زمان اجرا 

1 
 درجلزوم   و مرکز حقوق حفظ بررسی راهکارهای خصوص در یپژوهش معاونت با مکاتبه

 دانشگاه یپژوهش یشورا در طرح و مقاالت و ها نامه انیپا تشکر و ریتقد در مرکز نام

خانم  -دکتر نعیمی

 کیانی

 

2 

 یهمکار و پیگیری امکان عدم خصوص در متبوع وزارت قاتیتحق معاونت با مکاتبه

 در یابیارز مالک نیا نبودن راستا هم و تشکر و ریتقد در مرکز نام درج نهیزم در نیمحقق

 ینیبال یپژوهشها توسعه مراکز  جهت  شده اعالم فیوظا شرح نهیزم

 خانم کیانی

 

3 
 مرکز خدمات از خود یها نامه انیپا و طرحها یاجرا جهت که یافراد ستیل ارسال

 (طرح کد انضمام به) یپژوهش معاونت به ماهانه صورت به اند نموده استفاده
 خانم کیانی

 

4 
 صورت در پژوهشگر به ارجاع و پژوهش توسعه مرکز از یارسال یاسام ستیل ماهانه یبررس

 مرکز نام درج عدم و مرکز حقوق تیرعا عدم
 نعیمیدکتر 

 

5 
 تیرعا عدم صورت در پژوهشگرانی ها نامه انیپا و طرحها کار انیپا قیالتشو حق حذف

 مرکز نام درج عدم و مرکز حقوق

 -دکتر خمیسی پور

 دکتر نعیمی
 

6 
 وزارت در مربوطه کارشناسان با تماس و مرکز ازیامت کمبود علل یبررس و یس شنا بیآس

 متبوع
  خانم کیانی

7 
 خدمات ارتقا جهت یسیانگل زبان مترجم دیاسات یگمار بکار خصوص در یریگیپ

 پژوهش  توسعه مرکز یتخصص

 -پور یسیخم دکتر

 یمینع دکتر
 

  خانم کیانی نوپا تیسا از ابی مشابهت افزار نرم از استفاده 8

 یریام بتول دکتر خانم یهمکار جهت یزنیرا 9
 -پور یسیخم دکتر

 یمینع دکتر
 

 

 

جلسات قبلپيگيري مصوبات   

هكد مصوب علت ذكر گردد  در صورت عدم انجام گزارش اجراي مصوبه  شرح مصوبه   

    

    

 نام کمیته: شورای پژوهشی مرکز توسعه

 های بالینیو پژوهش

اسفندیاریدکتر  رئیس جلسه:  

خانم کیانی دبیر کمیته:  

جلسهصورت  
 

19/4/8139 :تشکیل تاریخ  

/دپ1002/7/20: جلسهصورت شماره  

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

خليج فارس شهداي مركز آموزشی درمانی   

 

 مرکز پژوهش های بالینی یکاربرد قاتیتحق یها طرحء ارتقا یراهکارهامشکالت و  یبررس جلسه: موضوع

 در .دیگرد برگزار دانشگاه یپژوهش محترم معاونت دفتر محل در صبح 8 ساعت 19/4/98 خیتار در مرکز نیا پژوهش یشورادستور كار جلسه: 

 در ییاجرا یندهایفرآ بهبود جهت ینیبال قاتیتحق از یکاربرد استفاده به توجه لزوم به مقدم، ریخ ضمن پور یسیخم دکتر یآقا جناب ابتدا

 دکتر خانم سپس .نمودند دیتأک مارستانیب یسنج اعتبار و تیریمد یبخش اثر یراستا در و ینیبال تیحاکم یها شاخص طبق مارستانیب

 یطرحها یاجرا و شده انجام یطرحها نمودن یکاربرد یراستا در شده انجام یها یریگیپ و مارستانیب یها برنامه حیتشر به یاریاسفند

 یراهکارها یبررس به گذشته سال در مرکز عملکرد گزارش ضمن یانیک خانم و یمینع دکتر یآقا ادامه در .پرداختند راستا نیا در یکاربرد

 :گرفتند قرار اعضا دیتأئ مورد لیذ موارد و پرداخته ینیبال دیاسات یهمکار بیترغ و شیافزا


