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پیوست :دارد  -امضاء حاضرین جلسه
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محمدمهدی رضایی
دستور جلسه(از قبل به اعضا اطالع رسانی شده):
پیگیری مصوبات گذشته  -تدوین برنامه استراتژیک شبکه

افراد حاضر در جلسه
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

 -1دکتر عبدالعلی مشفع

سرپرست یاسوج

 -2دکتر امیررضا دهقانیان

سرپرست شیراز

 -3دکتر صغری فالحی

سرپرست بندرعباس

 -4دکتر حسین کارگر جهرمی

سرپرست جهرم

 -5دکتر علیرضا محسنیان سیسخت

قائم مقام سرپرست شیراز

 -6آقای سیدسعادت غالمی

دبیر یاسوج

 -7آقای سیدحسین اوجی

دبیر شیراز

 -8آقای افشین پرویز پناه

دبیر بندرعباس

 -9آقای مهران فرزانه

دبیر جهرم

 -10آقای رضا علیپور

دبیر فسا

 -11آقای محمدمهدی رضایی

رابط کمیته شیراز

امضا

ردیف

افراد غائب جلسه:
 -1دکتر رضا همایونفر

سرپرست فسا

 -2سحر زندی

دبیر بوشهر

-3دکتر بصیریان

سرپرست بوشهر

نام و نام خانوادگی

سمت

امضاء

مطالب مطروحه :
جلسه در ساعت  02:61با خوشآمدگویی دکتر دهقانیان آغاز گردید  .ایشان از مسئولین یاسوج بابت مهماننوازی جلسه ی قبل به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تشکر
نمودند و از دکتر اوجی خواستند که مصوبات جلسهی قبل را پیگیری کنند :
 )0اولین مورد طراحی وب سایت است که مربوط به  Focal Pointبوده ؛ پیگیریهای صورت گرفته درون دانشگاه به این نتیجه رسید که بهتر است که سایت با
 Domainشیراز نباشد  ،لذا در اینجا بحث تأمین هزینه نیز مطرح می گردد که پیگیری های بعدی قرار است با آقای دکتر امانلو صورت بگیرد .
* آقای دکتر مشفع سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از برآورد هزینهها پرسیدند جواب داده شد که جهت راهاندازی اولیهی سایت متوسط
حدود یک الی دو میلیون تومان بودجه نیاز میباشد .
)6معرفی  4نفر به عنوان داور کنگرهی فسا توسط هر یک از اعضاء
* آقای علیپور دبیر محترم کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی فسا نسبت به  Dead lineهای جلسهی قبل معترض بودند و این زمان را جهت آماده شدن فسا برای
کنگره کافی نمیدانستند  ،که اعتراض ایشان توسط دکتر محسنیان پاسخ داده شد .
ما بین مباحث جناب آقای علیپور به این نکته اشاره نمودند که افرادی که تاکنون  CVفرستادهاند جزء داوران قرار گرفتهاند .
 )3ارسال لیست کارگاههای پیشنهادی کنگره فسا توسط هر یک از اعضاء به شیراز  .که دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و هرمزگان ارسال نکردهاند .
که دبیر دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس اظهار داشت که کارگاهی مدنظر نداشتهاند و نمیدانستند که باید این موضوع را نیز به اطالع میرساندند .
 )4جمعبندی لیست کارگاههای ارسال شده توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز  ،این موضوع بدلیل عدم ارسال موارد از دانشگاههای علوم پزشکی بوشهر و هرمزگان به تعویق
افتاد  .که آقای دکتر اوجی اظهار داشتند که طی یکی دو روز آینده جمعبندی کرده و به فسا اعالم میکنیم .
)5برنامه کارگاه مجازی پیشنهادی کمیتهی فسا به  Focal Pointارسال شود  .که این کار صورت گرفته
 )6اعالم زمان و جزئیات برنامه تور پژوهشی مرکز تحقیقات کوهورت فسا  ،آقای علیپور گفتند که در طی هماهنگیهای صورت گرفته با مسئولین کوهورت بدلیل آنکه فاز
اول کوهورت که ظرفیت بازدید دارد به اتمام رسیده و هماکنون در فاز نتیجهگیری میباشند و تا اتمام فاز نتیجهگیری امکان این کار (تور پژوهشی) وجود ندارد .
* آقای دکتر کارگر سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی جهرم اظهار داشتند که کوهورت فسا وقتی به اتمام رسید بازدید فایدهای ندارد  .که آقای علیپور گفتند تا فردا
هماهنگی مجدد با کوهورت فسا انجام میشود و نتایج اعالم میگردد .
 )7بررسی و اعالم اخذ امتیاز همکاری اعضای جلسه با شرکتهای دانشبنیان دانشگاه علوم پزشکی جهرم ارسال گردیده است .
)8معرفی دانشجوی رابط شبکهی همکار توسط دانشگاه علوم پزشکی فسا و بوشهر معرفی نکردهاند  .که فسا گفت که ایمیل ارسال شده .
 آقای محمدمهدی رضایی به عنوان رابط شیراز معرفی گردید . آقای دکتر مشفع فرمودند که باید جمعبندی این بند اعالم میگردید که بنا شد که پس از معرفی بوشهر و فسا اینکار صورت گیرد . )9ارسال لوگوی اختصاصی هر یک از کمیتهها به دانشگاه علوم پزشکی شیراز
)10ارسال لوگوی پیشنهادی شبکهی همکار همراه با مفهوم توسط شیراز به اعضا
)00ارسال (اعالم) نظرات اعضای شبکه پیرامون لوگو  .قرار شد لوگو باز طراحی شود و تناسب بیشتری با علوم پزشکی داشته باشد و تا شنبه چند لوگو طراحی و ارسال گردد
.
 )12طراحی سربرگ و مهر شبکه همکار که به دلیل آماده نشدن لوگو هنوز صورت نگرفته .
 )13ارسال رونوشتی از صورتجلسات به وزارت متبوع(انجام شده)
)14تا قبل از راهاندازی سایت برنامههای جاری ارسال گردد (.انجام شده)
 )15ارسال فرم جمعآوری اطالعات عملکرد کمیتهها در سه سال گذشته(.انجام شده)
 )16تکمیل و ارسال فرم اطالعات عملکرد کمیتهها توسط سرپرستان (.انجام شده)
 )17اعالم زمان برگزاری جلسهی تدوین برنامهی استراتژیک (.انجام شده)
 سخنرانی دکتر دهقانیان در مورد برنامهی استراتژیک شبکهی همکار و تشکر از همگی بابت ارسال فعالیتها و در ادامه آقای دکتر محسنیان از هر کدام از اعضا خواستندکه عوامل پیشرفت خود در هر یک از زمینهها را بیان کنند و همکاریهایی جهت پیشرفت مابقی اعضا در این زمینه ارائه دهند .
دکتر کارگر  :عوامل موفقیت ایشان در برگزاری کارگاهها و افزایش بازده و نتایج
 -کارگاهها سابقاً توسط دانشجویان برگزار می گردیده و ایشان خود مدیریت آن را در دست گرفتند و دانشجویان را در گروههای مختلف پخش کردند و تعداد کارگاهها را

افزایش دادند  .مدرس کارگاهها از اعضای هیئت علمی انتخاب نمودند و تعداد افراد شرکت کننده در هر کارگاه حدود  01 -32نفر میباشند و توانستند بودجهی زیادی را
(حدود  31میلیون تومان) جهت برگزاری کارگاهها تأمین کنند .
 تعداد مقاالت از  62به  01مقاله رسید  .تعداد داورها را افزایش دادند . به دلیل تمرکز بودجه بر روی کارگاهها از بودجهی کنگره ها و تورها کاسته شد. دکتر کارگر تقاضا داشتند که با توجه به آنکه اکثر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم اهل شیراز یا ساکن اطراف شیراز هستند یک  Summer Schoolدر شیرازبرگزار شود و آقای اوجی در این زمینه فرمودند که از آنجایی که مدرسه ی تابستانی در شیراز بناست برگزار شود میتوان از همکاری دوستان در این مدرسه تابستانه استفاده
کرد .
سرکار خانم دکتر فالحی  :برنامهی کارگاهها را از کرمانشاه الگوبرداری کردند و کارگاهها را بدون در نظر گرفتن امتیاز برگزار نمودند .از طریق یک سری آزمون تعدادی از
دانشجویان انتخاب شدند و حدود  21ساعت آنها را در زمینه  Systematic Reviewتعلیم دادند و موفق به ثبت  Patent 01و 31پروپوزال شدند  .هماکنون برخی از
اعضای هیئت علمی درخواست لینک شدن با این دانشجویان را دارند  .حتی درخواست همکاری از دانشگاه تهران  ،ایران و نیز جهاددانشگاهی داشتهاند .
 آییننامه ای جهت لینک شدن با ایشان تنظیم گردید و بر روی سایت دانشگاه قرار گرفت  .قرار شد دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس آییننامه را به  Focal Pointنیزارسال کند .
 کنگره ای در آینده توسط این دانشجویان برگزار خواهد شد و از سرپرستان بعنوان داوران این کنگره استفاده خواهد شد . دکتر دهقانیان فرمودند که شبکه باید در راستای بهبود بازده بخصوص در زمینهی برگزاری کارگاهها و اعطای دیپلم پژوهشی فعالیت انجام دهد . دکتر محسنیان گفتند که هر دانشگاه یک سقف بالقوه در برگزاری کارگاهها  ،کنگرهها و  ...در راستای تفهیم توانمندیها اعالم کند . آقای دکتر کارگر پیشنهاد چاپ لوگوی شبکهی همکار بر روی کیف و پخش کیف در بین اعضا جهت شرکت در نشست کاشان در شهریورماه را دادند . دکتر محسنیان گفتند شاید بتوان امتیاز یکی از مجلههای اعضای شبکه را برای خود شبکه در آینده در نظر گرفت . دکتر کارگر  :شرکتهای دانشبنیان در جهرم  00شرکت است که در شهرک صنعتی با حمایت دولت ساخته شدهاند و بدین معنا قابل  Shareشدن با بقیهی اعضا نیستولی میتوان  Patentها را فرستاد و نمونه ساخته شود و مابقی مراحل روال تأسیس این شرکتها بدینگونه بوده که یکی از دانشجویان مستعد این دانشگاه (آقای نادرزاده)
خود توانسته یکی شرکت دانش بنیان تأسیس کند و سپس با همکاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم توانسته با تهران لینک شود و بودجه بگیرد .
 بنا شد  Patentهای شبکهی همکار با کمک جهرم افزایش پیدا کند . بازدید از شرکتهای جهرم یک هفته بعد از کنگره فسا ( 01 -61مرداد ماه سال جاری)  .که از هر دانشگاه  3نفر بیایند (سرپرست  ،دبیر و یک دانشجوی آگاه در اینزمینه)
 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج :پتانسیل بازدید از مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و ثبت طرح مشترک وجود دارد .مقرر گردید یاسوج حداکثر تا  01تیرماه برنامه عملیاتیخود را در خصوص چگونگی ارایه خدمت به اعضای شبکه در زمینه طرح /زوهشی مشترک گیاهان دارویی اعالم کند
 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  :کارگاههای  Systematic Reviewبرگزار گردیده و در این زمینه کتاب چاپ شده . تا آخر هفتهی آینده ( 4تیر ماه) راهکارهای همافزایی سایر اعضا در این زمینه (تعیین وقت اعالم راهکارها)که استادها از تهران آورده میشده  21 ،ساعت وویس کارگاهها پیاده شد اما حق چاپ آن محفوظ است  .با این وجود میتوان کتاب آن را در اختیار اعضای شبکه قرار داد .
 دانشگاه علوم پزشکی فسا  :در زمینهی ژورنال و طرح های مرتبط با کوهورت پتانسیل دارند  .بنا شد تا زمان کنگره ( 2 -0مرداد) برنامه عملیاتی خود را در خصوص ارایهخدمت به اعضای شبکه در زمینه های ژورنال و طرح های کوهورت به اطالع فوکال پوینت برساند و همچنین تا  4تیرماه قرار است خبر دهند که اجازه بازدید از کوهورت را
داریم یا خیر .
 مقرر گردید دانشگاه علوم پزشکی شیراز حداکثر تا تاریخ  01تیر ماه برنامه عملیاتی خود را در زمینه چگونگی ارایه خدمت به اعضای شبکه در دو زمینه برگزاری همایش وتعامل با مراکز تحقیقاتی شیراز اعالم کند

مصوبات جلسه:

نام و سمت پیگیری کننده

 )0بررسی و اعالم نتیجه نهایی امکان بازدید اعضای شبکه از کوهورت فسا

 )6ارسال آیین نامه  systematic reviewبه فوکال پوینت

 )3تهیه کیف به تعداد اعضای شبکه همکار با آرم جدید شبکه جهت نشست کاشان

 )4دعوت جهرم از اعضای شبکه جهت نشست مشترک و بازدید از شرکت دانش بنیان در تاریخ
 01الی  61مرداد
 )1ارسال برنامه عملیاتی کمیته یاسوج به فوکال پوینت جهت چگونگی ارایه خدمت به شبکه در
زمینه طرح های مشترک گیاهان دارویی

 )2ارسال برنامه عملیاتی کمیته بندرعباس به فوکال پوینت جهت چگونگی ارایه خدمت به شبکه
در زمینه systematic review

 )2ارسال برنامه عملیاتی کمیته فسا به فوکال پوینت جهت چگونگی ارایه خدمت به شبکه در
زمینه راه اندازی ژورنال در هر کمیته و طرح های مشترک کوهورت

 )0ارسال برنامه عملیاتی کمیته فسا به فوکال پوینت جهت چگونگی ارایه خدمت به شبکه در

انجام

کمیته فسا

51/14/14

کمیته بندر عباس

51/13/30

فوکال پوینت

51/13/30

جهرم

51/14/30

یاسوج

51/14/01

بندرعباس

51/14/14

فسا

51/11/10

شیراز

51/14/01

زمینه برگزاری همایش و طرح های مشترک با مراکز تحقیقاتی شیراز

سایر توضیحات:

حداکثر مهلت

تاریخ و ساعت و دستور جلسه بعد :
شیراز -تاریخ متعاقبا اعالم میشود.

بررسی نهایی

