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جلسه معاونت پژوهشی مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
تاریخ 39/7/71:

دفتر ریاست مجتمع رسول اکرم (ص)

از ساعت  77الی 71

با حضور اعضا زیر تشکیل شد
دکتر محمد فرانوش (معاون پژوهشی بیمارستان رسول اکرم)  ،دکتر موسوی (مع اون پژوهش ی دانش هاع وم وم
پزشکی ایران)  ،دکتر جامعی  ،دکتر ناصربخت  ،دکتر کامروا  ،دکتر گودرزی  ،دکتر سزاوار  ،دکتر رضوانی  ،دکت ر
فقیهی  ،دکتر مهران  ،دکتر غیاثوند  ،دکتر حسنی  ،دکتر جنابی  ،دکتر محمدی  ،دکتر رضایی  ،دکتر رحیم زادع

در ابتدا دکتر فرانوش ضمن تشک ر از حضور اساتید در جلسه شورای پژوهشی به این نکته اشاار کردناد کاه ارا هار هاای
پژوهشی که با زحمت فراوان و صرف بودجه هایی بعضا زیااد در هایس ساایت یاا پایداا داد ای میات نمای شاوند تاا تماا ی
پژوهشدران بتوانند از دستاوردهای دیدر پژوهشدران و نتاای

زز ایشاا

تبربیاا و  ...جهات پیشادرد فعاتیات هاای اود

استفاد نمایند.
سدس دکتر جا عی در تایید سخنان دکتر فرانوش فر ودند  :اگر نتوانیم برای هر ها  citationایباد کنیم و  citationهر
های باال بیریم نتیبه فقط هدر رفتن هزینه هاست .ا ی بایست از اتدوهای وفق دیدران استفاد کنایم .بایاد دیاد باا کادا
قسمت انبا هر های پژوهشی دارای شکل هستیم و برای هر کدا از قسمت ها اتریسی جداگانه بچینیم .فیلدهای باتینی
حتما باید با فیلدهای پایه در علو پزشکی در ارتیاط باشند .ه کنیم که پژوهشدرها از فعاتیت های یکدیدر با یر باشند.
همچنین ایشان اضافه کردند  :در کتابخانه های دانشدا علو پزشکی از یک پورتال استفاد شد است تا بتوان به تماا نااب
دانشدا از جمله تما پایان نا ه ها جستبو و رزرو کتاب زپلود پایان نا ه و  ...دسترسی داشت.
در اینبا دکتر فرانوش از نمایندگان بخش های ختلف واستند تا در صوص نظرا

ود و نیازهایی که احساس ای کنناد

عونت پژهشی ی تواند در زن ز ینه ها یاری رسان باشند صحیت نمایند
دکتر رضوانی فر وند :در صوص اتصال بخش های باتینی و پایه تا کنون پروپوزاتی نوشه شد است که در دست انبا است.
همچنین ایشان ز ادگی کا ل ود را در بخش علو پایه جهت همکاری همهبانیه باا عاونات پژوهشای بیمارساتان و حی اه
پژوهش در دانشدا اعال کردند و فر ودند که با تما ا کانا برای ا ضا تفااهم نا اه در صاوص انباا هار هاای پژوهشای
ز ادگی دارند.
دکتر فرانوش در صوص ایباد یک  Research Laboratoryصحیت فر دند و ادا ه دادند  :اگر ا کان ایبااد ایبااد یاک
زز ایشدا رکزی خصوص انبا هر های پژوهشی در بیمارستان ایباد شود بسیار فید واهد بود .در این صور هم همه
از ا کانا

وجود در این زز ایشدا جهت پیشیرد اهداف پژوهشی استفاد

ارتیاط واهند بود و صوص فعاتیتهای یکدیدر اهالع کسب واهند نمود.

واهند کرد هم پژوهشدران باا یکادیدر بیشاتر در
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سدس دکتر کا روا به این نکته اشار فر ودند که اکثر پژوهشدران صرفا جهت ارتقا و باال باردن درجاه اود پاژوهش کارد و
قاته توتید ی کنند و ای کاش که پژوهش جهت در ان کردن دردی از دردهای بیماران و یا جهت د ت رسانی بهتر باشاد.
در بحث حصوال پروژ های دانشبویی زیا حصوتی هست که به نتیبه رسید باشد و بیمارستان و افراد نیاز ناد بتوانناد از
زن استفاد کنند ؟!!
در اینبا دکتر وسوی از دکتر فرانوش واستند که در واست های ود را از عاونت پژوهشی دانشادا علاو پزشاکی ایاران
ر کنند و بفر اید این عاونت ه کمکی ی تواند به عاونت پژوهشی بیمارستان رسول اکر (ص) بکند تا عملکردی بهتر
داشته باشد.
دکتر حسنی فر ودند :تما تالش پژوهشدران برای باال بردن  rankingو ارتقا است .باید شرای ی ایبااد شاود کاه پاژوهش و
ارائه قاته صرفا به این نظور نیاشد .ند ا هول ی کشد تا پروپوزاتی نوشته شود سدس این قاته در یک رکز تحقیقاتی
ر

ی گردد و به دتیل باال بودن هزینه انبا این هر پژوهشی ورد قیول واق نمی گردد.

بنابراین هر نوشته شد هر ند فید دیدر سودی برای دانشدا نخواهد داشت .ا هایس اهالعای از ناابعی کاه دانشادا در
ا تیار پژوهشدر قرار ی دهد نداریم .این که هر رکز تحقیقاتی ه ا کاناتی دارد و در اه ز یناه ای یتواناد کماک کناد و
قدر ی تواند از خارج انبا هر را تقیل شود .بهتر هر رکز تحقیقا یاک راباط پژوهشای داشاته باشاد تاا باا تشاکیل
جلسا دور ای تما ی راکز از فعاتیت ها و ا کانا یکدیدر

ل گردند.

فیدتر است تا با توجه به نیازهای جا عه نیازسنبی صور گیرد و فعاتیت های پژوهشی در این را سوق داد شود و پراکناد
و بعضا کم ارزش انبا نشود .اگر پژوهشدر جمعی فکر کند و تنها به فکر سود شخصی ود نیاشد فعاتیات هاای پژوهشای باه
راتب فیدتری واهیم داشت.
دکتر جنابی :پژوهشدران ا نیاز ند یک گرو پشتییان هستند که اعال کنند ا با ایان ا کاناا و بودجاه ز ااد همکااری باا
پژهشدر هستیم .اگر بتوانیم گرو پایه و باتینی و راکزی که ا کانا زز ایشداهی دارند را باا یکادیدر تلفیاق و همکاار کنایم
فعاتیت ها بسیار فیدتر انبا

واهند شد.

ا تصاص و انتقال بودجه به پژوهشدر سری صور گیرد .همه ی ا کانا انبا پژوهش حیا باشاد و بیاور نیاشایم پاس از
صرف د ز ان زیادی بوز و بودجه بدیریم و در ز ر هر قدیمی و بی ارزش شود.
دکتر ناصر بخت :برای این که انحصار در پژوهش اتفاق نیفتد باید بیمارستان ها و دانشکد هاا باا یکادیدر همکااری کنناد .در
راکز تحقیقاتی حتما  2نفر غیر باتینی و پایه هم حضاور داشاته باشاند .در بیمارساتان هاا شاورای پژوهشای تشاکیل شاود
و شکال توسط رئیس شورای پژوهشی به عاونت دانشدا انتقال داد شود.
دکتر حمدی  :یک بتم باید یک رویا داشته باشد و تعیین کند که به کبا واهد رساید .قادرتی کاه اعضاا هیعات علمای
بیمارستان ها دارند بسیار باال است و اساتید با یک بینش و اهالع از یکدیدر در رسیدن به این رویا با یکدیدر همکاری نمایند.
پس از اظهار نظر اعضای گرا ی دکتر فرانوش در پاسخ به پرساش دکتار وساوی فر ودناد :در ابتادا نیااز اسات یاک data
 )HIS( registryیتنی بر پژوهش داشته باشیم .نر افازار ناساب بیمارساتانی یتنای بار پاژوهش و میات فعاتیات هاای
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پژوهشی همه اساتید و راکز تحقیقاتی در این پایدا داد به صورتی که تماا پژوهشادران از فعاتیات هاا و ا کاناا یکادیدر
ل باشند.
دو ایباد یک زز ایشدا تخصصی پژوهشی جهت انبا هر های پژوهشی .سو تشکیل شورای پژوهشی و شورای ا الق در
بیمارستان ها و هار ا تصاص گرنت پژوهشی به اساتید برجسته.
دکتر ناصر بخت پس از سخنان دکتر فرانوش فر ودند  :در صوص گرنت صوبه ای را دارند که گرنت های ختلاف پژوهشای
به پژوهشدران ا تصاص یدهد از جمله گرنت اوتین قاته گرنت شش قاته و  . ...عنوان هرحهای پژوهشی بایاد باا اوتویات
های دانشکد همسو باشد.
پس از سخنان اساتید دکتر وسوی فر ودند :ا در حال ایباد یک زز ایشدا جا
شورای دیران گرو ها

در دا ال دانشادا هساتیم .همچناین در

ر شد که برای نزدیک کردن باتینی و پایه برای پایان نا ه ها گرنت ایباد کنیم به این صاور کاه

برای ثال اگر پایان نا ه دارای دو استاد راهنما باشد که یکی باتینی و دیدری از علو پایه هزینه بیشتری جهات انباا پایاان
نا ه به دانشبو تعلق گیرد .این قییل کارها باعث نزدیک شدن گرو های پایه و باتینی است.
دکتر فرانوش  :یک هر ستادی در جهت افزایش  outputپژوهشی ایباد کنیم.
دکتر حمدی  :نر افزار ورود داد های پزشکی بیمار در بیمارستان ها

لوب نخواهد بود زیرا پزشکان و پرستاران تعهد باه

ورود داد ها نیستند بنابراین این کار را به درستا انبا نمی دهند .وتی اجرای این نار افازار در صاور همکااری پزشاکان و
پرستاران بسیار فید واهد بود.
دکتر جا عی  :ی توانیم به د یک سال به صور دور پایلو این کار را در بیمارساتان هاا انباا دهایم و نتیباه گیاری
نماییم.
دکتر رحیم زاد  :این کار بسیار عظیم است .در بیمارستان رسول اکر این کار برای بخش پیوند انبا شد است که از ابتادای
سال  39در حال اجراست و گرو بعدی که ز ادگی ود را برای انبا این کار اعال کرد است گرو ایمونوتوزی و زترژی است.
در پایان برگه های نظر سنبی در صوص برگزاری کارگا های ورد نیاز و همی که اساتید برگازاری زن هاا را ضاروری ای
دانند توزی و پس از تکمیل زن ها جم زوری شد.

