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مطالب مطروحه :

به نام خدا
دکتر دهقانیان :دستورکار جلسه طبق روال گذشته قرائت مصوبات جلسه ی گذشته و پیگیری مصوبات است و در
ادامه ما ضمن ارائه ی توضیحاتی از تغییرات اعمال شده در سیاست گذاری آیین نامه ی رازی  ،گزارشی نیز از پروسه
ی اعمال شده درروند توانمندسازی دانشجویان در شیراز خدمتتان ارائه خواهیم کرد.
آقای اوجی:
از آنجایی که جلسه ی قبل همراه با تور بازدید از شرکت های دانش بنیان جهرم بود و در آن جا جلسه ای تشکیل نشد
و صرفا یک قرارداد همکاری مابین دانشگاه جهرم و هر یک از دانشگاه های شبکه ی همکار در زمینه ی همکاری با
مرکز توسعه ی فناوری سالمت جهرم در اختیار هر یک از اعضا قرار گرفت پس بهتر است در ابتدا به بررسی مراحل
طی شده در هر دانشگاه جهت بررسی این تفاهم نامه بپردازیم و جهت مثال در خود شیراز جلساتی برگزار شد و در
مورد مواد این تفاهم نامه صحبت شد و مقرر گشت که پس از اعمال تغییراتی این تفاهم نامه به امضای طرفین برسد.
دکتر کارگر :ما تاکنون فیدبک خاصی را از دانشگاه های شبکه دریافت نکرده ایم و البته بدلیل آنکه این قرارداد از
طرف یک شرکت نیمه دولتی تنظیم شده(صرفا %10سهامی این شرکت ها متعلق به دانشگاه است و مابقی سهامی عام
است ).شاید بهتر باشد که این قرارداد با مشورت مشاورین حقوقی هر دانشگاه ویرایش گردد و سپس برگردانده شود.
دکتر دهقانیان :پس این مسئله را بصورت مصوبه در می آوریم که هر دانشگاه پیگیر روند حقوقی این مسئله باشد و
اگر قرارداد را به صالح و مفید برای دانشگاه دیدند پس از رفع نقایض حقوقی در آن بدنبال عقد قراردادهای همکاری
بروند.
دکتر کارگر :رییس دانشگاه علوم پزشکی جهرم پای قرارداد ها را امضا خواهد کرد و پاسخگوی مسائل بعدی خواهد
بود و نگرانی از بابت درگیری دانشگاه ها با اشخاص ثالث و یا شرکت ها وجود نخواهد داشت.
دکتر همایونفر :البته مسئولین مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی فسا بصورت جداگانه قرارداد هایی را با بعضی از این
شرکت ها به امضا رسانده اند اما به این صورت که طرف قرارداد دانشگاه باشد نبوده است.
دکتر دهقانیان :عالوه بر مصوبه ی جهرم مصوبات جلسه ی کاشان را هم مرور می کنیم تا اگر مصوبه ای باقی مانده
باشد آن را هم بررسی کنیم.
آقای اوجی :جلسه ی کاشان  6مصوبه داشت که اکثرا انجام شده:

مورد اول ارسال فیلم کوهورت فسا بصورت  CDبه اعضای شبکه و ارسال فلوچارتِ نحوه ی استفاده ی اعضای شبکه از
 Data baseکوهورت فسا بوده که  CDدر جهرم در اختیار اعضا قرار گرفت اما پروتکلی ارسال نشد.
دکتر همایونفر :پروتوکل تدوین شده ی خاصی برای این موضوع وجود ندارد اما از طریق سایت میتوان به data
 baseدسترسی پیدا کرد که مسیر و روند انجام کار بزودی بصورت پروتکل خدمتتان ارسال میگردد.
مورد بعدی ارسال نامهی اعطای رابط کاربردی به دانشجویان بندرعباس جهت برگزاری کارگاه های Systematic
 reviewبصورت الکترونیک به شیراز بود که روند اداری آن درحال پیگیری است و تایید اولیه ی آن گرفته شده و پس
از انجام بروکراسی اداری به اطالع مسئولین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان رسانده می شود تا اقدامات بعدی جهت
زمانبندی و  ...انجام شود.
مورد بعد ارسال برنامه ی عملیاتی کمیته ی بوشهر به  focal pointدر زمینه ی چگونگی ارائه ی خدمت به شبکه در
زمینه ی تحقیقات هسته ای بود که به دست ما رسید و به زودی خدمتتان ارسال می گردد.
دکتر دهقانیان :از آنجایی که متن برنامه ی عملیاتی اطالعات زیادی به ما نمی دهد و اعضاء نیز اطالعات زیادی از
این مرکز ندارند بهتر است یک بازدید از مرکز تحقیقات هسته ای صورت گیرد.
دکتر همایونفر :بهتر است ابتدا خود مرکز به ما در قالب  :اهداف  ،امکانات  ،ابزار و مقاالت منتشر شده و  ...معرفی
شود.
آقای تقی زاده :پیش بینی میشود در اسفند ماه امکان این بازدید وجود داشته باشد.
دکتر دهقانیان :پس تا اواسط دی ماه بوشهر برنامه ای شامل:زمانی که امکان برگزاری بازدید مناسب است ،برنامه ی
بازدید و این که از چه قسمت هایی قرار است بازدید صورت گیرد و امکان کار های تحقیقاتی با کدام بخش ها وجود
دارد  ،و یک معرفی کلی از مرکز تحقیقات هسته ای را خدمت دوستان ارسال می فرمایند.
آقای اوجی :مصوبه ی آخر هم مربوط به معرفی رابط شبکه در هر کمیته جهت شرکت در جلسات شبکه و پیگیری
مصوبات در کمیتهی مربوطه بوده که همه ی دوستان دبیر خود را به این عنوان معرفی کرده بودند اما نظر focal
 pointاین بود که این رابط شخصی غیر از دبیر باشد اما بدلیل محدودیت های موجود در دانشگاه های شبکه امکان
این موضوع وجود نداشته و با معرفی دبیر به عنوان رابط شبکه موافقت می شود.
در ادامه دکتر دهقانیان در مورد روند جدیدی که در شیراز جهت توانمندسازی دانشجویان پایه گذاری شد توضیحاتی
ارائه دادند روندی که به عنوان پروتکل توانمندسازی شناخته می شود و از پنج مرحله اصلی تشکیل شده و
شامل)1:ترویج :تبلیغ و ثبت نام اولیه )1تعیین وقت و مشاوره ی اولیه توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی و تعیین
سطح و معرفی به کارگاه های پایه(پروپوزال نویسی  ،روش سرج و انواع مطالعات) )1آموزش های تخصصی پژوهشی
)1مشاوره ی ثانویه جهت تعیین عالقه مندی و سپس معرفی به هسته های علمی پژوهشی  )1عضویت دانشجویان در

هسته های علمی پژوهشی و ورود به مراکز تحقیقاتی مرتبط با کمیته
این سیستمی بود که پس از مدت ها بحث بدین شکل و بصورت نظام مند در آمد و صرفا جهت انتقال تجربه به
دوستان اعالم شد.
در پایان نیز دکتر دهقانیان اشاره فرمودند که طبق آیین نامه ی جدید رازی که از سال آینده اعمال خواهد شد اهتمام
ویژه ای به مسئله ی کارگاه شده و هر دانشگاه موظف است حداقل به میزان  %10ورودی ساالنه ی خود  ،در آن سال
کارگاه برگزار کند .و دوستان توجه داشته باشند که تمام مستندات کارگاه ها را جهت ارائه در اختیار داشته باشند .به
این نکته نیز توجه فرمایید که از پایان نامه ها به عنوان فعالیت استفاده نشود.
دوستان اعزامی از بوشهر نیز توضیحاتی در مورد  Startupآتی که در بهمن ماه در بوشهر برگزار خواهد شد ارائه دادند.
مکان جلسه ی بعد بوشهر خواهد بود و زمان آن متعاقبا اعالم خواهد شد.

مصوبات جلسه:

نام و سمت پیگیری کننده

 )1ارسال تفاهم نامه ی تصحیح شده میان شرکت های دانش بنیان

سرپرست کمیته جهرم

حداکثر مهلت
انجام

91/10/6

جهرم و اعضای شبکه به هر یک از اعضا
 )2ارائه ی تفاهم نامه ارسال شده توسط جهرم به مراجع حقوقی

تمامی اعضای شبکه

91/10/7

دانشگاه جهت بررسی و رفع نواقص و اعالم نتایج بررسی ها در
جلسه ی آینده.
 )3ارسال پروتکل نحوه ی استفاده ی اعضا از داده های کوهورت

سرپرست کمیته فسا

91/10/6

ملی ایران شعبه فسا به تمامی اعضا

 )4قرار دادن لینک کانال های تلگرام هر یک از کمیته های شبکه

تمامی اعضای شبکه

91/9/16

ی همکار در گروه جهت عضویت سایر اعضا در کانال های یکدیگر.
 )5ارسال معرفی کلی  ،برنامه و زمان مناسب جهت بازدید از مرکز
تحقیقات هسته ای بوشهر به اعضای شبکه

سایر توضیحات:

سرپرست کمیته ی
بوشهر

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

91/10/11

بررسی نهایی

