به نام خدا
صورتجلسه
شماره جلسه 1 :

ریاست جلسه  :آقای دکتر توکلی ریاست بیمارستان

تازیخ جلسه 93/5/15 :

محل تشکیل جلسه  :سالن کنفرانس بیمارستان رسول اکرم

ساعت شروع جلسه 11 :

عنوان جلسه :نشست روسای مراکز تحقیقاتی بیمارستان رسول اکرم در
خصوص هماهنگی فعالیتها ی مراکز

ساعت خاتمه جلسه 13:21 :

دستور کار جلسه :
عنوان دستور کار
 .1بررسی راهکارهای تعیین و تعرفه گزاری خدمات مراکز تحقیقاتی و درآمد زایی مراکز
 .3تشکیل آزمایشگاه سنترال
شرکت کنندگان :آقای دکتر توکلی ریاست بیمارستان ،آقای دکتر فرانوش معاون پژوهشی بیمارستان ،آقای دکتر ناصر بخت
معاونت پژوهشی دانشگاه ،سرکار خانم دکتر نوربخش مرکز تحقیقات عفونی اطفال ،آقای دکتر کامروا ،مرکز تحقیقات گوش،
حلق و بینی ،آقای دکتر آگاه مرکز تحقیقات کولورکتال ،آقای دکتر پازوکی مرکز تحقیقات مداخالت کم تهاجمی ،آقای دکتر
مجید پور مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی ،آقای دکتر محسن رضایی همامی مرکز توسعه پژوهشهای بالینی بیمارستان رسول
اکرم
غایبین :نمایندگان مرکز تحقیقاتی چشم ،ریه ،روانپزشکی ،طب ورزشی
خالصه مذاکرات :
جلسه با بحث در خصوص ارایه خدمات تشخیصی ،درماانی ،آموزشای و پژوهشای مراکاز تحقیقااتی و تعرفاه گازاری ایان
خدمات به منظور درآمدزایی جهت خودگردانی شروع شدکه حضار به تببین فرایند تعیین این خدمات و تعرفه گزاری مواردی که
تاکنون در کتاب تعرفه ها وجود نداشته اشاره نمودندو مقرر گردید که در کمیته ای مشترک با هماهنگی معاونت درمان و معاونت
توسعه و روسای مراکز تحقیقاتی هزینه این خدمات مشخص گردد .شرکت کنندگان باه مشاکالت اداری بارای انتقاال پاول ایان
خدمات ،همچنین مشخص کردن این خدمات و تعرفه گزاری آن اشاره کردند .در آخر مقرر شد که همه مراکز تحقیقاتی اقدام به

تهیه لیست خدمات قابل ا رایه خود نمایند و براساس راهنمایی که توسط آقای دکترتوکلی ریاست برای آنها خواهند فرساتاد اقادام
به تعرفه گزاری اولیه نمایند تا در کمیته مشترک این تعرفه ها نهایی گردند .همچنین مقرر گردید به منظور تسهیل فرآیند مالی ارایه
خدمات مراکز تحقیقاتی جلسه مشترکی بین بیمارستان ،معاونت پژوهشی دانشگاه با حضورخانم محمادی ،مساوول ماالی معاونات
پژوهشی دانشگاه ،آقای دکتر کامروا و آقای مزدکی مسوول امور مالی دانشگاه برگزار گردد.
مساله مطروحه دیگر ضرورت تشکیلی شورای پژوهشی بیمارستان است که با تقبل  01درصد هزینه های طرح های مطروحه در این
شورا و مابقی توسط معاونت پژوهشی ،این شورا به طرح های  HSRکه به منظور ارتقا سطح مدیریت بیمارستان است بپاردازد .کاه
این موضوع مورد موافقت شرکت کنندگان قرار گرفت.
مساله مطروحه بعدی راه اندازی سایت جدید بیمارستان است و مقرر گردید که مراکز تحقیقاتی اقدام باه تکمیال اطالعاات خاود
برای بارگزاری در سایت نمایند این اطالعات شامل مواردزیراست:
معرفی مرکز ،خدمات ،تصاویر شرح خدمت ،هیات موسس ،اعضا ،انشارات( کتاب و مقاالت)

نهایتا با توجه به عدم شرکت بعضی از مراکز تحقیقاتی مقرر شد که طی نامه ای ضمن اطالع رسانی در خصوص جلسه از آنهاا در
خصوص علت عدم شرکت در جلسه سوال گردد.

