
 
 

            در ساعت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاهدر محل سالن جلسات    1397/  10/  30مورخ  دوشنبهجلسه روز 

مدیر پژوهشی معاونت ، آقای دکتر روشندل تحقیقات و فناوری ت محترممعاونبا حضور جناب آقای دکتر هنرور ،  12:30

 آغاز گردید. دانشگاه علمی منابع و رسانی اطالع مدیر و پژوهشی دادهای برون ارزشیابی کمیته دبیرو آقای دکتر مظفری 

 

ت و کمبود های مرکز از مشکال قدم به حاضرین، به بیان پاره ایدر ابتدای جلسه خانم دکتر گلشا ضمن عرض خیر م* 

 پرداختند، از جمله:

 تحقیقات نیاز به پیگیری تشکیالت مرکز 

  محل استقرار مرکز تحقیقات درنیاز به وجود مرکز آزمایشگاهی 

 علوم پایه با مرکز همکاری و تعامل بیشتر اعضای هیات علمی بالینی و 

  هماهنگی جهت همکاری معاونت تحقیقات با اعضای هیات علمی جهتedit  وsubmit  مقاالت در مجالت

 مرتبط با موضوع پژوهش

 

مرکز اشاره پژوهشی باهمکاری جمعی از اعضای شورای  به بازنگری برنامه استراتژیک مرکز خانم دکتر بشارتهمچنین * 

 نمودند.

خانم امجدی )کارشناس مرکز( و خانم دکتر حاجی مرادلو )کارشناس ارزشیابی  توسط 97در سال  گزارش عملکرد مرکز *

 ارائه گردید.مرکز( 

 : * سپس حاضرین در جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند

 عضو شورای پژوهشی مرکزوص انتظارات از اعضای هیات علمی لزوم ارائه برنامه در خص 

 پژوهشی محققین وهیات علمی دارای درجه دکترای تخصصی پیگیری در خصوص بکار گیری 

 ازجمله پیشنهاد گردید اعضای هیات علمی علوم  لزوم ارائه راهکار به منظور همکاری بیشتر بخش بالین و پایه

همکاری و نظارت در طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی آزمایشگاه های بیمارستان ها با حضور در پایه 

 داشته باشند. نزدیکتری 

   مرکز کوتاه مدت و بلند مدت لزوم نگارش برنامه عملیاتی 

  سامانه پژوهشیار دررفع مشکالت فرآیندها 

 سایر پرداختی های اعضای هیات علمی و  ا به ویژه طرح های پایان نامه ایعدم پرداخت به موقع هزینه طرح ه 

 

 و معاونت محترم به موارد مطرح شده به شرح ذیل پاسخ دادند :مدیران  در پایان سخنان 



 ( فراهم بودن بستر الزم جهت استفاده محققین از جمله فراهم بودن کتاب، منابع دیجیتالvpn  اینترنت ،

،ADSL ری کارگاه های مورد نیاز محققین(، سامانه منبع یاب، سامانه علم سنجی، برگزا 

   دانشکده ها   )هماهنگی با شرکت طراح سامانه وپیگیری الزم برای رفع مشکالت فرآیندی موجود در پژوهشیار

 به منظور رفع مشکالت موجود(

  جهت نمایه شدن مجالت دانشگاه در و درخواست همکاری بیشتر از محققین و اعضای هیات علمی پیگیری

  pubmedیا   ISI پایگاه های

 بصورت قراردادی بمنظور کاهش مشکل کمبود نیروی مراکز ار گیری نیروهای پژوهشی پروژه ایپیگیری بک 

  قرار دادن طرح های پایان نامه ایمدیریت منابع مالی با توجه به شرایط موجود با اولویت 

 خشی با آزمایشگاه های موجود در در اسرع وقت و ایجاد همکاری بین ب پیگیری راه اندازی آزمایشگاه جامع

 قسمتهای مختلف دانشگاه جهت همکاری برای اجرای طرح های پژوهشی

  

 

 با ذکر صلوات به پایان رسید. 14:00  جلسه در ساعت 

 

 


