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مطالب مطروحه
 -1بررسی مصوبات جلسهی پیشین :
الف) افزایش زیرساخت برای طرحهای بین دانشگاهی
علیرغم همکاریهای موردی زیرساخت الزم از جمله هماهنگیهای حقوقی برای همکاری بین دانشگاهها
وجود ندارد  .پیشنهاد آقای دکتر دهقانیان تخصیص  5میلیون از طرف دانشگاه علوم پزشکی شیراز و
 5میلون هم از دانشگاههای همکار برای پروژهها مطرح گردید.
ایرادات مطرح شده به طرح عبارتند از:
 -0نیاز به دانشجو از هر دو دانشگاه برای امکان آوردن  Affiliationاز هر دو دانشگاه
 -9نیاز به قرارداد برای تعیین تحقیق سهم هر یک از افراد
 -7عدم استقبال اساتید به علت چالشهای قانونی
 -0عدم هماهنگی بین ساختار دانشگاههای مختلف
ب) ارائه برنامه  6ماهه هر دانشگاه جهت مشارکت بهتر دیگر کمیته ها
ج) پیشنهاد برگزاریکنگره شبکه همکار جنوب توسط دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 -2بررسی و تبادل نظر در خصوص تمامی بند های دستورالعمل ارزیابی سالیانه کمیته تحقیقات و نحوه
گزارش دهی

مصوبات جلسه

 -1تشکیل کارگروه مجازی برای پیشبرد هماهنگیها جهت زیرساخت همکاری بین دانشگاهی

نام و سمت
پیگیری کننده

 -0در خصوص کنگره سالیانه شبکه همکار جنوب در دانشگاه علوم پزشکی بنابر مصوبههای قبلی
و با توجه به اینکه گردش محل برگزاری در تمامی شهرهای عضو صورت پذیرفته بایستی
این دوره در سال  29در یاسوج میزبانی انجام پذیرد .همچنین بر اساس مصوبات قبلی و قوانین
کمیته کشوری این دانشگاه مؤ ظف شد در اسرع وقت موافقت رسمی آن دانشگاه مبنی بر تاریخ
برگزاری را کتباً به فوکال پوینت اعالم نماید.

سایر توضیحات

مهلت انجام

نهایی

دانشگاههای
شبکه همکار

89/10/11

 -2اعالم برنامه از طرف کمیتهها
 -3اعالم برنامه مصوب شبکه همکار جنوب توسط کمیته تحقیقات دانشجویی شیراز

حداکثر

بررسی

علوم پزشکی شیراز

89/10/11

کمیته تحقیقات
یاسوج
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