بسمه تعالی

صفحه اول از  6صفحه

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
معاونت تحقیقات و فناوری
شبکه تحقیقات بهداشت محیط

بیانیه پایانی سومین نشست شبکه تحقیقات بهداشت محیط 20 ،مهرماه  ،1396کاشان (بیانیه کاشان)
سومین نشست شبکه تحقیقات بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،که در ادامه نشستهای اول و دوم
در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار شد فرصت مناسبی را برای طرح
ایدهها و دیدگاههای گروهها و مراکز همکار شبکه از سراسر کشور و زمینهساز همگرایی هر چه بیشتر اعضاء فراهم
نمود.
در این جلسه برنامههای راهبردی ،برنامه عملیاتی و سامانه راهاندازی شده شبکه ارایه گردید.
شرکت کنندگان از دانشگاه علوم پزشکی کاشان بخاطر میزبانی شایسته این نشست ،صمیمانه تشکر و قدردانی
مینمایند؛ همچنین شرکت کنندگان مراتب قدردانی و تشکر خود را به حضور استاد عالیقدر جناب آقای دکتر
مصداقینیا بخاطر بنیانگذاری این شبکه و دو دوره ریاست آن تقدیم میدارند و برای ایشان در تداوم بخشیدن به
این حرکت ارزشمند آرزوی موفقیت مینمایند.
اعضای شبکه با امضای این بیانیه که در  5ماده صادر گردیده است تعهد و پایبندی خود را به مفاد آن اعالم میدارند
و از هر گونه کوشش در جهت دستیابی به اهداف شبکه دریغ نخواهند نمود.
 -1عناوین اولویتهای پژوهشی مصوب شورای راهبردی شبکه:
 بررسی مواجهه با ترکیبات شیمیایی سرطانزا در سطح ملی :پایش زیستی
 پایش آالیندههای آب آشامیدنی و بررسی ارزیابی خطر مواجهه با آنها در ایران
بطور کامل تشریح گردید.
شرکت کنندگان در نشست آمادگی خود را برای مشارکت و همکاری موثر در اجرای این اولویتها اعالم
میدارند و از کمیتههای راهبری این دو طرح میخواهند که با پیگیری و نظارت موثر در جهت اجرای موفق
آنها تالش نمایند.

صفحه دوم از  6صفحه
 -2درخواست پروپوزال ( )RFPهر دو اولویت پژوهشی در این نشست به اطالع اعضای شرکت کننده رسید و
شرکت کنندگان در نشست متعهد میشوند مستندات مربوط به آنها را در اختیار همه اعضای گروه یا مرکز
خود قرار دهند و حتی االمکان در تهیه پروپوزال طرح های اولویت دار مشارکت نمایند.
 -3با توجه به اینکه اطالع کلیه اعضای شبکه از توانمندیهای سخت افزاری و نرم افزاری یکدیگر نقش موثری
در ارتقاء بهرهوری و بهرهمندی اعضای شبکه از توانمندیها و امکانات اعضای شبکه دارد همه شرکت
کنندگان متعهد میشوند پروفایل اعضای هیات علمی ،امکانات آزمایشگاهی ،پایاننامهها و عناوین طرحهای
تحقیقاتی خود را براساس فرمت ارایه شده در نشست ،تهیه و بر روی وبسایت دانشگاه متبوع خود قرار
دهند و آن را همواره به روز نمایند و لینک آن را برای دبیرخانه شبکه ارسال نمایند و شبکه تحقیقات
بهداشت محیط این توانمندیها را در وب سایت خود تجمیع و ارایه نماید تا مورد بهره برداری قرار گیرد.
 -4شرکت کنندگان در این نشست برنامه عملیاتی سال  1396-97شبکه را که در این نشست ارایه گردید در
راستای دستیابی به اهداف راهبردی شبکه ارزیابی کرده و نهایت تالش و کوشش خود را در راستای اجرای
آنها بکار خواهند برد از جمله در اجرای این فعالیتها نهایت همکاری را مبذول خواهند داشت:
 پیشنهاد خود در زمینه آمادگی برای مشارکت در اجرای دو اولویت پژوهشی موضوع ماده  5بیانیه را
در موعد مقرر به ریاست شبکه ارایه خواهند داد) G1S1O2A1(.
 انعقاد تفاهمنامه همکاری دانشگاه متبوع خود با شبکه را به صورت جدی پیگیری خواهند نمود.
()G1S1O2A2
 عناوین پژوهشی مرتبط با دو اولویت شبکه را برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه یا مرکز خود
تشریح و تالش الزم را برای انتخاب عناوین یاد شده بعنوان موضوع پروژه و پایاننامه دانشجویان
بعمل خواهند آورد)G1S1O4A1( .
 امکان مشارکت مالی در اجرای اولویتهای پژوهشی را بررسی و نتیجه را با ذکر نحوه و میزان
مشارکت به شبکه اعالم خواهند نمود)G1S2O1A3( .
 انتشار درخواست پروپوزال ( )RFPاولویتهای دوگانه پژوهشی شبکه (موضوع ماده یک این بیانیه)
از طریق وبسایت شبکه و طرح آن در نشست کاشان را به منزله انتشار فراخوان در این زمینه تلقی
کرده و در مهلت مقرر نسبت به ارسال پروپوزال اقدام خواهند نمود)G1S3O2A1( .

 -5شرکتکنندگان در نشست از ریاست محترم شبکه درخواست مینمایند گزارش پیشرفت و نحوه همکاری هر
یک از اعضاء را در نشستهای چهارم (شیراز) و پنجم (شهرکرد)که به ترتیب در اسفند سال  1396و
شهریور  1397برگزار خواهد شد ،ارایه نمایند.
صفحه سوم از  6صفحه
امضاء کنندگان بیانیه کاشان

صفحه چهارم از  6صفحه
امضاء کنندگان بیانیه کاشان

صفحه پنجم از  6صفحه
امضاء کنندگان بیانیه کاشان

صفحه ششم از  6صفحه
امضاء کنندگان بیانیه کاشان

