به نام خدا
صورت جلسه شورای پژوهشی مجتمع آموزشی ،پژوهشی و درمانی رسول اکرم
جلسه شورای پژوهشی در مورخه  39/7/7در محل سالن کنفرانس ساختمان ریاست مجتمع با حضور نمایندگان گروهها و مراکز تحقیقاتی
مستقر در مجتمع برگزار گردید .هدف اصلی این جلسه آشنایی اعضا وهمفکری برای تدوین نحوه عملکرد این شورا در طرحهای پژوهشی
مجتمع بود .که در ادامه مباحث زیرمورد بررسی قرار گرفت
مباحث مطروحه به قرار زیر بود .در ابتدا آقای دکتر فرانوش به معرفی شورای پژوهشی ،وظایف و اختیارات پرداختند همچنین ایشان به ظرفیت
های موجود در دفتر توسعه پژوهش در قالب ارایه خدماتی مانند مشاروه ،ویراستاری انگلیسی مقاالت و ...پرداخت در ادامه ایشان به تصمیم
اخیر ریاست مجتمع مبنی بر اختصاص  05در صد بودجه به طرحهای پژوهشی  HSRاشاره کردند و قرار شد که در خصوص تفویض اختیار
تصویب طرح ها با معاونت پژوهشی دانشگاه مذاکره گردد.از اینرو مقرر گردید که فلوچارت گردش کار تصویب پروپوزالهای بیمارستان تهیه
شود و برای تصویب نهایی به معاونت پژوهشی پیشنهاد گردد ،به عالوه شیوه نامه خدمات پژوهشی که قبال برای معاونت پژوهشی دانشگاه
ارسال شده است برای اعضا هیات علمی در جلسه آتی ارایه گردد .همچنین از گروهها و مراکز خواسته شد که به منظور تسریع و افزایش
دقت داوری طرح ها خود آنها اقدام به معرفی داور برای طرحها نمایند ،همچنین به منظور تسریع داوری گروهها اقدام به تهیه لیستی از داوران
نمایند و برای معاونت پژوهشی بیمارستان ارسال نمایند.
از دیگر مسایل مطروحه مساله راه اندازی سایت مجتمع و معاونت پژوهشی است لذا مقرر گردید کلیه مراکز تحقیقاتی و گروهها اقدام به
معرفی خود ،قابلیتها ،ساختار و ...نمایند تا این اطالعات درسایت مرکز قرار گیرد.
از مشکالت مطرح شده در این جلسه اطالع رسانی ناکافی در خصوص کالسها و کارگاهها برگزار شده همچنین مشکلی در دسترسی به
اتوماسیون برای برای بعضی از اعضا بود که قرار شد که مشکل اطالع رسانی واتوماسیون از طریق حوزه ریاست پیگیری شود.
در پایان مقرر گردید که در جلسه آینده شیوه نامه تشکلیل جلسات ،وزمانبدی آنها تعیین گردد.
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