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کمیته تحقیقات
دانشجویی
ساعت شروع و پایان جلسه15:11 – 16:11 :
واحد برگزار کننده جلسه :کمیته تحقیقات

مکان جلسه :دانشگاه علوم پزشکی کاشان – دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
سالن دکتر قریب
دبیر جلسه( :و تکمیل کننده فرم)

رییس جلسه :دکتر امیررضا دهقانیان

پیوست :دارد  -امضاء حاضرین جلسه
ندارد

محمدمهدی رضایی
دستور جلسه(از قبل به اعضا اطالع رسانی شده):
بررسی مصوبات جلسه ی علوم پزشکی فسا

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 رضا بصیریان جهرمی

سرپرست بوشهر

 -6آقای علی داوودی

دبیر فسا

 -7آقای محمدمهدی رضایی

رابط کمیته شیراز

 -8آقای افشین پرویز پناه

دبیر بندرعباس

 -9آقای سیدسعادت غالمی

دبیر یاسوج

 -11دکتر علیرضا محسنیان سیسخت

مدیر شیراز

 -11آقای سیدحسین اوجی

دبیر شیراز

 -1دکتر رضا همایونفر

سرپرست فسا

 -2سحر زندی

دبیر بوشهر

 -3آقای مهران فرزانه

دبیر جهرم

امضا

ردیف

افراد غائب جلسه:

نام و نام خانوادگی

سمت

امضاء

مطالب مطروحه :

بررسی مصوبات جلسه ی فسا:
 -1ارسال فیلم کوهورت فسا بصورت  CDبه اعضای شبکه
 -2ارسال فلوچارت نحوهی استفاده اعضای شبکه از  databaseکوهورت فسا
این دو مورد بعهدهی مسئولین علوم پزشکی فسا بود که مهلت ارسال تا  59/62/62تمدید گردید .
 -3اعالم مکان برگزاری کارگاههای  systematic reviewبه صورت الکترونیک توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به focal point
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در این زمینه اعالم آمادگی کردند  .جهت برگزاری این کارگاه ها نیاز است مسئولین این دانشگاه (هرمزگان) درخواست خود را
بصورت نامه به شیراز اعالم کنند تا اقدامات بعدی در جهت برگزاری کارگاه ها بصورت الکترونیک توسط شیراز انجام شود .
 -4جمع بندی کردن نظرات اعضا در مورد مدل و تهیهی کیف و بج با آرم شبکهی همکار جهت همایش کاشان  ،این مصوبه انجام نشد .
 -5اعالم تعداد نفرات شرکت کنندهی هر دانشگاه در بازدید از شرکتهای دانش بنیا ن جهرم به دانشگاه این اعالم فقط توسط شیراز صورت گرفته و دیگر
دوستان کم لطفی نموده بودند  .لذا مهلت این امر نیز تمدید گردید  .البته اعضا بصورت حضوری در جلسه لیستی از اسامی را به دکتر کارگر ارائه دادند اما بهتر
است این کار بصورت نامه نیز صورت گیرد .
 -6ارسال برنامه عملیاتی کمیتهی بوشهر به فوکال پوینت در زمینه چگونگی ارائهی خدمت به شبکه در زمینهی تحقیقات هستهای .
برنامه ای که ارسال شده بود با مصوبه همخوانی نداشت در نتیجه مقدر شد مجدداً این برنامه عملیاتی ارسال گردد .
مجدداً از اعضا درخواست شد رابطی غیر از دبیر کمیته را بعنوان رابط شبکه همکار جهت پیگیری مصوبات معرفی کنند .
 در مورد کنگره ی بندرعباس که تصمیم بر آن شده بود که دیگر تحت عنوان کنگرهی شبکهی همکار برگزار نشود و کنگره ی بعدی شبکه ی همکار در سالآینده باشد .سرکار خانم دکتر فالحی توضیح دادند که با این وجود ایشان اصرار داشتند که این دو کنگره در هم ادغام گردد و تبلیغات پخش شده که بدست
دیگر اعضا رسیده بود بعنوان  prototypeبوده و قصد داشتند که آن را پس از گرفتن رضایت از سایر اعضا اعالم عمومی کنند  .با این حال این طرح اولیه به
طریق نامشخصی پخش گردید و در اختیار دوستان قرار گرفت .
 با این شرایط برگزاری هفتمین کنگرهی شبکهی همکار در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصویب گردید و ایشان توضیح دادند که  6کنگره همزمان درتاریخ  62-62آذر ماه سال جاری در دو محور ( methodologyکنگره هرمزگان) و ( Systematic Reviewکنگره شبکه همکار) برگزار خواهند شد و
پوسترهای مربوطه در همین جا در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت.
 دکتر دهقانیان فرمودند که فرصت ارسال مقاالت کنگره ی مطالعات اجتماعی سالمت نیز تا آخر مهر ماه تمدید گردید و کمیتهی شیراز میتواند امکاناتویژهای در اختیار شرکت کنندگان از دانشگاههای شبکهی همکار قرار دهد .
 -جلسه بعدی شبکهی همکار همزمان با بازدید از شرکتهای دانشبنیان در تاریخ پنجشنبه  8مهر ماه در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار خواهد شد .

مصوبات جلسه:

نام و سمت پیگیری کننده

)3ارسال فیلم کوهورت فسا بصورت  CDبه اعضای شبکه و ارسال فلوچارتِ نحوه ی فسا
استفاده ی اعضای شبکه از  Data baseکوهورت فسا

)6ارسال نامه ی اعطای رابط کاربردی به دانشجویان بندرعباس جهت برگزاری کارگاه های بندرعباس
 Systematic reviewبصورت الکترونیک به شیراز

حداکثر مهلت
انجام

 62شهریور

شهریور

)1اعالم تعداد نفرات و اسامی افراد شرکت کنندهی هر دانشگاه در بازدید از شرکت های جهرم
دانش بنیان جهرم به دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 62شهریور

 )2ارسال دعوتنامه رسمی دانشگاههای شبکهی جنوب جهت شرکت در بازدید از شرکت -جهرم
های دانش بنیان جهرم بر طبق اسامی ارسال شده

 68شهریور

 )9ارسال برنامه ی عملیاتی کمیته ی بوشهر به  focal pointدر زمینه ی چگونگی ارائه بوشهر

 62شهریور

ی خدمت به شبکه در زمینه ی تحقیقات هسته ای
 )2معرفی رابط شبکه در هر کمیته جهت شرکت در جلسات شبکه و پیگیری مصوبات در تمامی اعضا شبکه

کمیتهی مربوطه

سایر توضیحات:

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

 13شهریور

بررسی نهایی

