
 
 

 مرجعیت علمیصورتجلسه کمیته  شماره فرم :

 80/80/0088مورخ جلسه  

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 معاونت آموزشی
 90/90/0099تاریخ: 

 /آ/د0001 شماره اندیکاتور:

رعیت دکتر : رئیس جلسه معاونت آموزشیمکان جلسه:  90/90/099تاریخ جلسه :  09ساعت شروع :  01ساعت خاتمه : کرم زاده-دکتر بادیه پیما خانم ها:دبیر جلسه :  

 دوست

 -پیما دکتر بادیه -دکتر مصلی نژاد -دکتر صارمی -دکتر نجفی پور -دکتر رعیت  دوست:  خانمهاسرکارو  جناب آقایان غائبین جلسه : 

 خانم کرم زاده

 حاضرین جلسه :

، درخصوص فرمت پروپوزال پژوهشی ارسالی از نصر جهت دریافت گرنت درراستای مرجعیت که با حضور اعضا برگزار شد 80/80/0088مورخ  کمیته مرجعیت علمیشرح جلسه : در جلسه 

 علمی بحث و تبادل نظر گردید:

 مسئول پیگیری تاریخ اجرا مسئول اجرا نظر کمیته یا شورا عنوان مورد بحث ردیف

  بررسی فرمت و الگوی پروپوزال پژوهشی ارسالی از مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی )نصر(- کمیته مرجعیت علمی 1

 (و... بررسی پروپوزال در جلسه : بیان مسئله )اهداف، فرضیات، روش کار-

 درگروه مرجعیت علمی بصورت واتساپ قرار داده شود. کتاب سبز به خوبی خوانده شود.مقرر گردید-

 علمی )بصورت واتساپ(در کار گروه مرجعیت ارسال فرمت کتاب سبز و طرح پژوهشی -

– اعضای کمیته مرجعیت علمی

 دکتر بادیه پیما

 کتررعیت دوستد 80/80/1088

   /آ/د5441شماره:

 90/94/5499تاریخ: 
 پیوست: ندارد

 
 
 



اه وزارت با توجه به این پروژه ها به دانشگباتوجه به بررسی کتاب سبز و پروپوزال پژوهشی به نظر می رسد -

  .شده استتشویقی گرنت قرار داده . به همین دلیل  نمایندد که دورنمای خود را مستن می کندها کمک 

 و مرکز آموزش مجازی عضو کمیته توسعه رشته ای باشند. EDCدراین جلسه پیشنهاد گردید مدیر -

 مسئولیت اصلی پروژه بادکتر رعیت دوست به عنوان معاون آموزشی می باشد.-

 دارند. و برداشتی ند که در چه قسمتهایی چه پیشنهادگویبخوانند و ب اعضای گروهتا آخر هفته پروپوزال ها -

گونه قالب طرح پژوهشی جهرم چ تصمیم گیری گردد که برگزار گردد وروز یکشنبه جلسه بعدی هفته آینده -

 باشد.

 نوشته شود. پژوهشی از سوی دانشگاه علوم پزشکی جهرم یک طرحدر کل باید -

 درنظر گرفته شده است ، اعضای مرتبط حضور و سبز برای ما که در کتاب رشته هاییباید با توجه به -

Sowt .و سایر مراحل را تکمیل کنیم 

 در مورد مواردی که نداریم نباید به سمت آن برویم.پیشنهاد گردید -

 انتخاب باید براساس مرجعیت علمی و گسترش رشته ها باشد.-

 نو و ناباروری جزو سیاستهای کشوری است.با توجه به سیاستهای کالن کشوری و سند توسعه کشوری نا-

با توجه به تعیین حوزه از طرف اعضای کمیته مرجعیت، طرح پژوهش آن به وسیله افراد هر حوزه طرح -

 نوشته شود.

 مقرر گردید به سمت همه رشته های کتاب سبز پیش بریم و پروپوزال آن تدوین بشه-

 تحلیل موقعیت کلی دانشگاه -1

 .رشته تمایز یافته تحلیل موقعیت داشته باشیم حوزه 0براساس -2



رنما و دو ،تحلیل موقعیتمی توانیم باتوجه به عدم وجود زیرساخت برخی از رشته ها ،مرحله دوم به بعد  از-3

 یک یا دو رشته را تنها قرار بدهیم به جای همه رشته ها  و...مربوط به برنامه بلندمدت

 .داشته باشیمرشته  0ر حسب ب swotکلی و یک  swotیک می توان -

 مسئولیت : دکتر رعیت دوست-

 اعضای پیشنهادی جهت کارگروه های رشته های درخواستی در کتاب سبز :

 سرکارخانم ها/جناب آقایان :ناباروری:

 دکتر پارسانژاد/دکتر صارمی/دکتر زهرا مصلی نژاد /دکتر البرزی/دکتر گلستان/دکتر راسخ

 شرح وظیفه: تجزیه و تحلیل کمک کننده پروژه 

 خانم دکتر صارمی/سرکارخانم دکتر گلستان سرکارمسئول برنامه ناباروری: پیشنهاد 

 جناب آقایان : :نوفناورینا

 دکتر مفضل/دکتر موسوی فرد/دکتر علیپور /دکتر روستازاده 

 مسئول برنامه نانو: پیشنهاد دکتر علیپور-

 طرح پژوهشی برایشان ارسال شود. و جلسه بعدی باشند و کتاب سبزمسئول هر حیطه در -

 سرکارخانم ها و جناب آقایان:برنامه ریزی آموزشی:

 خانم کرم زاده  -خانم جوادپور -آقای کوثری -دکتر دهقانی -دکتر مصلی نژاد- دکتر نجفی پور

 جناب آقایان : :پزشکی اخالق

 آقای تفویضی–دکتر توکل 



 برای مسئول هر حیطه و افراد معرفی شوند در نامه و بگوییم که براساس کتاب سبزنامه زده شود -

 جناب آقایان/سرکارخانم ها:سالمت جامعه : 

 دکتر فاصله )مسئول (، دکتر دهقانی، دکتر اسالمی، دکتر سبحانیان، دکتر بادیه پیما

،  11/11-11/12و از ساعت   رئیسه جلسه دعوت از مسئولین بعد از هیاتیکشنبه مقرر گردید:درپایان 

 مسئولین و رابطین به عنوان رابط یا دبیر به پیشنهاد خود مسئول هر حیطه در جلسه حضور داشته باشند.

 طرح نمونه پژوهشی هم بخوانند. -انتظارات: کتاب سبز را بخوانید

 خانم کرم زاده /دکتر بادیه پیما /دکتر مصلی نژاد /دکتر صارمی /دکتر نجفی پور /دکتر رعیت  دوست : و خانمها جناب آقایان

 

 

 

 


