صورتجلسه واحد توسعه تحقيقات باليني

تاريخ1314/2/1:

بيمارستان فاطميه()1
با یاد خداوند متعال اولین جلسه واحد توسعه تحقیقات بالیني بیمارستان فاطمیه در دفتر رياست با حضور معاونت
محترم تحقيقات وفناوری جناب آقای دکتر بشيريان ،مدير محترم اطالع رساني جناب آقای
دکتر کرمي وکارشناس محترم تحقيقات سرکار خانم لطفي واعضای شورای پژوهشي
بيمارستان برگزارگرديد دراين جلسه موارد زير مورد بررسي وتصويب قرار گرفت.
-1مقرر گردید کلیه پایان نامه های دانشجویان دستیاری از کانال واحد تحقیقات بعد از راه اندازی واحد مورد تصویب قرار گیردو
همچنین مقرر شد حدود اختیارات واحد در زمینه تصویب طرحهای پیشنهادی مانند سایر مراکز تحقیقاتي از طریق ژیرو اعمال شود.
-2طبق نظر موافق ریاست محترم بیمارستان ومسئول محترم واحد سرکار خانم دکتر نصراللهي  ،مقرر شد من بعد  ،کلیه کساني که به
بیمارستان با نامه برای  Data collectionمراجعه مي کنند به کارشناس واحد معرفي شوند تا همکاری دوجانبه بین محقق و واحد
تحقیقات مبني براستلزام همکاری واحد مربوطه با محقق وتعهد ایشان برای ذکراین همکاری در قسمت ACKNOWLEDGEMENT
گزارش نهایي ومقاله صورت گیرد.ودر فرم مخصوص از محقق تعهد گرفته شود.
 -3مقرر گردید جهت تسهیل فرایند تحقیق  ،نیازسنجي برای برگزاری کارگاه های آموزشي به صورت مجازی یا حضوری از اعضا
هیئت علمي انجام وپس از اعالم اسامي به مدیر محترم اطالع رساني برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه صورت گیرد.
 -4مقرر گردید با همکاری معاونت محترم تحقیقات مبني بر تامین مشاورین الزم اعم از مشاوره جستجوی اطالعات ومشاوره آمار
واپیدمیولوژی برای انجام طرحهای تحقیقاتي بالیني  ،زمینه برای توانمند شدن اعضا هیئت علمي در امر تحقیق ومقاله نویسي فراهم
گردد.
 -5طبق نظر خانم دکتر یاونگي مقرر شد واحد تحقیقات در ایجاد یک محیط حمایتي برای پژوهشگران فعالیت کند.وتسهیالت الزم
در این زمینه در این واحد فراهم باشد.
-6مقرر شد لیست کتابهای مورد نیاز اعضا هیئت علمي توسط کارشناس کتابداری بیمارستان تهیه ودر اسرع وقت به مدیر محترم
اطالع رساني اعالم گردد.
-7مقرر شد که ساعاتي در هفته به عنوان ساعات تحقیقاتي برای اعضا هیئت علمي در نظر گرفته شود.
-8طبق نظر ریاست محترم بیمارستان مقرر گردید جلسات واحد تحقیقات به صورت منظم برگزار گردد.
 -9مقرر گردید طراحي وب سایت واحد تحقیقات توسط کارشناس واحد پیگیری شود.
-11مقرر شد که فضای مناسب برای واحد تحقیقات توسط مدیریت محترم بیمارستان در نظر گرفته شود وتجهیزات مورد نیاز توسط
معاونت تحقیقات تامین گردد.
 -11جهت توانمند کردن تحقیقاتي اعضا هیئت علمي بیمارستان اطالع رساني تورهای پژوهشي توسط معاونت تحقیقات انجام مي
شود.
 -12مقرر گردید راهکارهای الزم برای افزایش انگیزه تحقیقاتي پرسنل وهمکاری در تیم پژوهشي در جلسات بعدی مورد بحث وبررسي
قرار گیرد.
-13طبق نظر خانم دکتر نیکوسرشت مقرر گردید زمینه ایجاد پرونده های الکترونیکي در بیمارستان و  Relibaleبودن اطالعات بیمار
برای استفاده به عنوان  Dataدر تحقیقات مد نظر برای برنامه ریزی در آینده باشد که در این مورد  ،معاونت تحقیقات اشاره به اجرای
طرح پایلوت در بیمارستان فرشچیان وآمادگي برای پیاده سازی HISبا رویکرد پژوهشي در بیمارستان داشته واین مطلب مورد بحث
از طرف شورا قرار گرفت وخانم دکتر یاونگي ذکر فرمودند که تنها نگرش مثبت در این زمینه از طرف پزشکان به دلیل محدود بودن
نیروی فعال در این مورد  ،الزم االجرا شدن این برنامه را در بر نداشته ودر ادامه ،معاونت محترم تحقیقات با اشاره به مدلهای تحلیل
وتغییر رفتار  ،عوامل قادر کننده وبازدارنده در این زمینه را مورد بحث قرار دادند.
 -14در پایان جلسه ضمن متذکر شدن هدف اصلي واحد تحقیقات مبني بر توانمند کردن اعضا هیئت علمي وجبران ذیق وقت آنان
برای کارهای پژوهشي ،کارشناس واحد به فعالیتهای واحد در این مدت اشاره داشتند که اهم آنها شامل موارد ذیل مي باشد
نیازسنجي وبررسي توانمندی تحقیقاتي پرسنل ولینک پرسنل درماني واساتید ه

حاضرین در جلسه
نام خانوادگي

سمت

-1خانم دکتر رادنیا

ریاست شورا

-2خانم دکتر نصراللهي

مسئول واحد

-3خانم دکتر یاونگي

نماینده گروه زنان

-4خانم دکتر بصیری

نماینده گروه اطفال

-5خانم دکتر نیکوسرشت

نماینده گروه بیهوشي

-6خانم آب آب زاده

مدیریت بیمارستان

-7خانم اتوگرا

کارشناس واحد

امضا

