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ردیف

جانشین دبیر فارس
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مطالب مطروحه :

بسمه تعالی
سرپرست شیراز دکتر دهقانیان :عدم داشتن کیفیت کافی بعضی از مقاالت که می بایست علت این مسئله ریشه
یابی شود  .سعی شود طرح های مشترک بین شبکه های همکار جنوب ارائه شود  .این کته باید در برگزاری کنگرهی
پیش رو در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج باشد .
سرپرست یاسوج آقای دکتر قطعی  :نقش کمیته تحقیقات در طرح های تصویب شده در دانشگاه و جدی گرفتن
نقش کمیتهها توسط دانشگاهها  ،تغییر فضای موجود به دلیل کم رنگ شدن روحیه پژوهشی در کنار ترویج فرهنگ و
پژوهش  ،ضعف مقاالت در محتوا .
سرپرست هرمزگان سرکار خانم دکتر فالحی  :عدم همکاری دانشجویان در کارهای پژوهش و ضعف
 Team workهمکاری سرپرستان برای تصویب طرح به وسیلهی کمک به دانشجو معرفی همتایان دانشجو در بین
دانشگاهها برای همکاری بهتر دانشجویان به یکدیگر انجام کارهای اداری دست و پاگیر توسط سرپرست .
سرپرست بوشهر :عدم حمایت دانشگاه از طرحهایی که در کمیته تصویب نشده  .تشکیل تیمهای  7نفره که حداقل
پنج نفر از آنها دانشجو هستند .
دبیر فسا  :سرمایهگذاری بر دانشجویان جدیدالورود از دست دادن عالقه دانشجویان به پژوهش .
دبیر یاسوج  :مشکل در اجرای طرحهای مشترک بین کمیتهها
 برگزاری تور گیاهان دارویی در یاسوج dedline 69/77/77کمیته تحقیقات بوشهر (معرفی گروه  7نفره برای  EvENTراهکار) نیاز نیست حتماً کنگرهها
چند روزه باشد .

مصوبات جلسه:

نام و سمت پیگیری کننده

 )1تا  71اسفند ماه باید نتیجه استعالم اداره حقوقی انجام شود کمیته تحقیقات شیراز

حداکثر مهلت
انجام

69/77/71

(طی نامه اتوماسیون رسمی ارسال شود) .

 )2ار سال پروتکل استفاده از دیتای کوهورت انجام شده در فسا که

کمیته تحقیقات فسا

69/77/20

هنوز فرستاده نشده .
 )3چگونگی ایجاد کار گروه مشترک برای طرحهای نظام مند

تمامی اعضای شبکه

سازی پروژهها باید به صورت مکتوب در آید  .دعوت نکردن ارائه
دهنده مقالههای با کیفیت پایین و همچنین بیشتر دیده شدن ارائه
دهندههای مقالههای کیفیت باال .
 امتیاز برگزاری کارهای پژوهشی مشترک باید مدنظر باشد .* پیشنهاد تبدیل امتیاز طرحهای مشترک به گرنت وزارتخانهای برای تبدیل
طرحها .

سایر توضیحات:

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

