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ايلیه جلسٍ َیئت مًسس مرکز تحقیقبت سرطبن سٍشىبٍ مًرخ 59/2/41
ثب ًبم یبد خذاًٍذ اٍلیي جلسِ ّیئت هَسس هرکس تحقیقبت سرطبى ثب حضَر اػضبی گرٍُ در هحل سبلي جلسبت
هرکس تحقیقبت گَارش ٍ کجذ ٍاقغ در هرکس آهَزضی درهبًی غیبد ضیرازی در سبػت  0:30ثرگسار ضذ.
در اثتذا جٌبة آقبی دکتر تبزیکی هؼبًٍت هحترم تحقیقبت ٍ فيآٍری داًطگبُ ػلَم پسضکی اظْبر داضتٌذ کِ ّذف
از ایجبد ایي هرکس تحقیقبتی ارتقبء سطح پصٍّصّبی کبرثردی در زهیٌِ سرطبى ثَدُ ،ایطبى ّوچٌیي ثِ ضرٍرت
استقرار ًیرٍّبیی از طرف هرکس تحقیقبت سرطبى در هراکس آهَزضی درهبًی  5آرر(سبختوبى آرر دّن)  ،غیبد
ضیرازی ٍ طبلقبی اضبرُ کردًذ ٍ اظْبر داضتٌذ ًیرٍّبی اختػبظ یبفتِ ثرای ایي اهر هیتَاًٌذ ضبهل پسضکبى
هتخػع ،ػوَهی ٍ یب سبیر کبرضٌبسبى پصٍّص ثبضٌذ کِ هیتَاًٌذ در ایي هرکس تحقیقبتی ثِ ػٌَاى دستیبر پصٍّص
فؼبلیت کٌٌذ .ایطبى ّوچٌیي اظْبر داضتٌذ کِ در ػوذُ کبرّبی تحقیقبتی هراکس تحقیقبت ،هطکل اسبسی ٍجَد
کبرضٌبسبى خجرُ ٍ آهَزش دیذُ است ٍ آهَزش کبرضٌبسبى فٌی ٍ هتخػع را اهری هْن قلوذاد کردًذ .در پبیبى
ایطبى اػضبی ّیئت هَسس هرکس را ثِ ارائِ پرٍپَزال هرتجط ثب هرکس دػَت کردُ ٍ اظْبر داضتٌذ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ
توبهی ثسترّب از قجل هْیب ضذُ است ،هرکس تحقیقبت هیتَاًذ ثِ سرػت ثِ اّذاف تؼییي ضذُ ثرسذ.
 .1در اداهِ آقبی دکتر آریي ًیب درثبرُ هطکالت اجرائی ثر سر راُ تػَیت ٍ ارائِ طرحّب سَاالتی را هطرح کردًذ.
آقبی دکتر تبزیکی در پبسخ ثِ ایطبى اظْبر اهیذٍاری کردًذ کِ هطکالت اجرائی ثرطرف ضذُ است ٍ پیطٌْبد
دادًذ تب طرحّبی هذ ًظر اسبتیذ ثِ غَرت فراخَاى ٍ اطالػیِ در سطح داًطگبُ اػالم ضَد تب اضخبظ ػالقِهٌذ
ثتَاًٌذ ثِ کبرضٌبسبى هؼرفی گردًذّ .وچٌیي ثیبى کردًذ کِ هیتَاى داًطجَیبى را در قبلت پبیبى ًبهِ ثِ سَی ایي
هرکس تحقیقبتی ّذایت ًوَد ٍ ثب راٌّوبیی اػضبی ّیئت ػلوی هرکس اًطبهلل ایي پرٍشُّب ثِ طَر ػلوی ٍ دقیق
طراحی خَاٌّذ ضذ.
 .2سپس خبًن دکتر کبظوی ًصاد در خػَظ ًحَُ ٍ چگًَگی فؼبلیت هستقل هرکس سَال خَد را هطرح کردًذ ٍ
اظْبر داضتٌذ کِ ثبیذ از ایجبد تذاخل ثیي هراکس هختلف جلَگیری ضَد .آقبی دکتر رٍضٌذل ضوي تأییذ فرهبیطبت
ایطبى اظْبر داضٌذ کِ ّوکبری ایي هرکس ثب هراکس تحقیقبتی دیگر هبًٌذ هرکس تحقیقبت گَارش ٍ کجذ هیتَاًذ ثِ
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ػٌَاى یک ًقطِ قَت ثِ حسبة آیذ چرا کِ اٍالً رٍحیِ تؼبٍى ٍ ّوکبری را افسایص هیدّذ ،ثبًیبً ایٌکِ ایي
ّوکبری ًِ تٌْب تأثیر هٌفی ثر رٍی اهتیبزات هراکس تحقیقبتی ًذارد ثلکِ ثبػث هیضَد ثرًٍذاد تحقیقبتی هراکس
قَیتر ٍ کبهلتر ثبضذ .آقبی دکتر تبزیکی در اداهِ ثیبى کردًذ کِ ثبیذ ًسجت ثِ ایي ّوکبریّب دیذ ٍاقغثیٌبًِ داضت
چرا کِ ثب ٍجَد تقسین ّسیٌِّب ثیي هراکس تحقیقبتی ،کبرّبی تحقیقبتی ثب سَْلت ٍ سریغتر ثِ پبیبى خَاٌّذ رسیذ.
.3در اداهِ خبًن دکتر داٍٍدی درثبرُ اّویت تجْیسات آزهبیطگبّی ثرای هرکس کطبلجی را ارائِ ًوَدًذ ٍ آقبی
دکتر تبزیکی اضبرُ کردًذ کِ ثب تَجِ ثِ راُاًذازی آزهبیطگبُ هرکسی ایي هرکس هیتَاًذ از اهکبًبت آزهبیطگبّی
هَجَد ثْرُ ثجردّ .وچٌیي در هَرد ثیَثبًک ًیس هطبلجی ارائِ ضذ ٍ آقبی دکتر فبضل اضبرُ کردًذ کِ ثب تػَیت
پرٍشُ ثیَثبًک دستیبثی ثِ تجْیسات الزم تسْیل ضذُ است .در اداهِ آقبی دکتر رٍضٌذل اظْبر داضتٌذ ثب تَجِ ثِ
ایٌکِ ّوِی اػضبی ّیئت هَسس هرکس ػالقِهٌذ ثِ فؼبلیت در ایي هرکس تحقیقبتی ّستٌذ ٍ ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ ًظر
هسبػذ آقبی دکتر هلک زادُ هؼبًٍت هحترم تحقیقبت ٍ فيآٍری ٍزارت ثْذاضت ،چطناًذاز خَثی را ثرای ضرٍع
ٍ اداهِ فؼبلیت ایي هرکس قبثل پیصثیٌی هیثبضذ.
 .4سپس خبًن دکتر کبظوی ًصاد ثب تَجِ ثِ اّویت دسترسی ثِ اطالػبت ثبلیٌی در کٌبر ًوًَِّبی ثیَثبًک پیطٌْبد
کردًذ در کٌبر جوغآٍری ًوًَِّب ،اطالػبت ثبلیٌی ًیس جوغآٍری ضَد .در اداهِ آقبی دکتر فبضل ٍ آقبی دکتر
رٍضٌذل اظْبر داضتٌذ هقذهبت جوغآٍری اطالػبت ثبلیٌی از ثیوبراى سرطبًی اًجبم ضذُ ٍ پرسطٌبهِّبی کبهلی در
ایي زهیٌِ طراحی ضذُ است کِ اطالػبت ایي پرسطٌبهِ ثب اطالػبت ًوًَِّبی جوغآٍری ضذُ ادغبم خَاّذ ضذ.
 در پبیبى هقرر ضذ جلسِ آیٌذُ در تبریخ  55/2/22ثب دستَر کبر ثررسی اسبسٌبهِ هرکس تطکیل ضَد. -جلسِ ثب رکر غلَات ٍ در سبػت  2:30ثِ پبیبى رسیذ.

