
 (ع)واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضابرنامه استراتژيك 

  

 ساله 5دوره 

 :مقدمه

امروزه برنامه ريزي مبتني بر هدف هاي راهبردي و استراتژيك در تمام دنیا يك امر مرسوم قلمداد مي شود 
صرف وقت بتوانند در باره سازمان خود بیانديشند و  چرا كه اين تفكر باعث مي شود مسئوالن جامعه با

مالحظه نمايند كه موضع سازمان چیست و در كجا قرار دارند و در آينده در چه جايگاهي قرار خواهند گرفت، 
در صدد تدوين و اجراي برنامه هاي جامع و جامعه نگر برمیآيند تا در يك دوره زماني معقول از جايي كه  آنگاه

بر عكس با انجام فعالیت هاي درون سازماني نا منظم، پراكنده . به هدف واالي مورد نظر خود برسند قرار دارند
و بدون ساختار رسمي كه بطور مستمر و روزمره در محیط سازمان انجام مي شوند نمي توان بدرستي تعیین 

روابط بین آنها و روند و كرد كه در كجا هستیم و مقصود ما چیست؟ بنابراين شناخت كامل چارت سازماني و 
و پیگیري مستمر امور، هدفمند شدن اعمال سیستم و  خط مشي هاي هريك از اجزا و پیروي از دستورالعملها

 .امكان پذير مي نمايد امید به دستیابي به قله هاي سعادت و افتخار را

 

 (Mission)رسالت

ا تكیه بر ارزشهاي اسالمي، اخالقي، و با ب (ع)واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا
و جلب مشاركت  اعضای محترم هیات علمی، دانشجویانپايبندي به قانون، عدالت محوري و با هدف خدمت به 

آنان، و بهره گیري از سرمايه هاي انساني و توانمندي هاي استاني در راستاي تحقق رسالت دانشگاه و به 
با سالمت، عهده دار فراهم نمودن بستر مناسب براي انجام تحقیقات كاربردي منظور تولید و نشر دانش مرتبط 

پايه و مشاركتي با كیفیت باال در راستاي تامین نیازهاي واقعي جامعه از طريق بكارگیري منابع دولتي و  –
و در  متناسب با فرهنگ جامعه در چارچوب سیاست هاي ملي و منطقه اي مي باشد خصوصي داخل و خارج

 .استاي تحقق اهداف پژوهشي دانشگاه حداكثر تالش خود را مبذول خواهد نمودر

 

 (Vision) چشم انداز

تالش خواهد كرد تا با استفاده از ذات اقدس ( ع)واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا
بنیادي و اجراي مستمر و دقیق ساير وظايف خوددر دانشگاه – الهي، از طريق انجام پژوهش هاي كاربردي 

با استفاده از تكنولوژي هاي روز، موجبات گسترش علم و افزايش توان افراد در جهت  کرمانشاهعلوم پزشكي 
در رديف رتبه هاي نخست دانشگاههاي  0411منطقه را فراهم آورد و تا سال ارتقاء سطح سالمت و اقتصاد 

كشور در محور پژوهش و براساس مالك رتبه بندي رايج دانشگاههاي علوم پزشكي  3علوم پزشكي تیپ 

 .كشور دست يابد

 

 (Values) ارزشها

 حفظ كرامت انساني.0

 رعايت قوانین و مقررات.2

 پايبندي به ارزشهاي اسالمي.3

 رعايت اخالق در پژوهش هاي پزشكي.4

 توسعه پايدار .5

 «توسعه دانايي محور»رعايت عدالت اجتماعي در راستاي هدف دوم چشم انداز بیست ساله .6

 ارج نهادن به جايگاه واالي محقق و تحقیق.7

 هدفمندي در انجام تحقیق.8

 شايسته ساالري.9

 (Strengths) نقاط قوت

مقاله نویسی،نرم ،بانک های اطالعاتی ،نظیر روش تحقیق  درحیطه پژوهش،هاي مختلف  برگزاري كارگاه    .0

 ...و Spssافزارهای مختلف 

 .وجود مجالت التین و فارسي در كتابخانه   .2

 در امور پژوهشي عالقمند و با انگیزه اعضاي هیات علمي   .3

 بیمارستانفعال در شورای پژوهشی وجود كمیته   .4

 چاپ و انتشار مقاالتتهیه طرح های تحقیقاتی و در راستاي وپژوهشگران  اعضاي هیات علميتشويق   .5

 تحقیقاتي قابل قبول اعتبارات   .6

 تسهیل شركت در سمینارها و كنگره هاي داخل و خارج از كشور   .7

 

 

 

 (:Weakness)نقاط ضعف



 علميباال بودن حجم فعالیت هاي درماني و آموزشي اعضاي هیات    .0

  ها در بالین کاربست نتایج پژوهشضعف در   .2

 كافي نبودن برگزاري كنگره ها و سمینارهاي كشوري در دانشگاه   .3

 در جذب اعتبار الزم از منابع خارج دانشگاه محدودیت   .4

 اطالع رساني ناكافي نتايج تحقیقات به رسانه ها   .5

 از اعضاء هیئت علمي در امر پژوهش برخیفعال نبودن    .6

 از اعضاء هیئت علمي از دستورالعملهاي پژوهشي برخیآشنايي ناكافي    .7

  

 (:opportunities)فرصت ها 

 در مرکز تحقیقاتي های فراوان وجود زمینه. 0

 مرزو نزديك بودن استان به  کرمانشاه شرايط جغرافیايي استان. 2

 بیمارستانفوق تخصصی وریفرال بودن .3

 وجود اعضای هیات علمی وکارشناسان عالقمند وتوانمند.4

 

 (:Threats)تهديدها 

 

 كمبود ارزشیابي دروني و مستمر دانشگاهي و ارائه بازخوردهاي الزم.0

 هزينه هاي باالي حق شركت در كنگره هاي داخلي و دوره هاي بازآموزي .2

 در پژوهش كمبود سرمايه گذاري بخش هاي خصوصي و بیمه اي.3

 كمبود همكاري هاي برون بخشي در زمینه انجام پژوهش هاي مشترك.4

 ها كم توجهي مسئولین استان به نتايج پژوهش ها در سیاست گذاري و تصمیم گیري.5

 كمبود هماهنگي بین بخشي در اطالع رساني پژوهشي.6

 جام پژوهشپايین بودن سطح تعامل بین اعضاي هیات علمي دانشگاههاي استان در ان.7

هاي  كمبود سازوكار مشخص از سوي وزارت متبوع براي بهره گیري از محققین توانمند براي انجام پژوهش .8
   2ملي و بین المللي در دانشگاه هاي تیپ 

 كمبود تفاهم نامه هاي پژوهشي بین تمامي مراكز دولتي و غیر دولتي استاني.9

  

  

 (ع)بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا واحد توسعه تحقیقات( Goal)اهداف كالن 

 

 
 G1 . واحد توسعه تحقیقات بالینیحفظ و ارتقاء ساختار مديريت تحقیقات 

G2 .بالینی توسعه كمي و كیفي تحقیقات 

G3 .جلب مشاركت درون بخشي و برون بخشي 

G4. (تولید،پردازش، انتقال)توسعه مديريت دانش 

G5 . داده هاي آماري پژوهشي دانشگاهساماندهي نظام جمع آوري و ثبت 

 G6 . وپژوهشگران مرکزارتقاءسطح توانمندي پژوهشي اعضاي هیات علمي 

G7.توسعه تحقیقات بالینین حوزه اء سطح توانمندي پژوهشي كارشناساارتق 

G8 .پزشكي علوم ارتقاء سطح توانمندي پژوهشي دانشجويان گروه 

 

 

 (ع)توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا( Objectives)جزيي  و اهداف( Goal)اهداف كالن 

 
  

G1  . واحد توسعه تحقیقات بالینیحفظ و ارتقاء ساختار مديريت تحقیقات 

 
G101                 . 0411كسب مجوز  مركز تحقیقاتي جديد تا سال   

G1O2 . (ع)واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا شرح وظايف كارشناسان% 011اصالح  

G1O3 .واحد توسعه تحقیقات بالینی یكلیه فرآيندهاي تحقیقات% 011مستند سازي 

 

 

 

 

 



G2 .بالینی توسعه كمي و كیفي تحقیقات: 

 
G2O1 .انتشار مقاالت علمي در نمايه هاي بین المللي ISI و PubMed  مقاله در  311با روند صعودي و حداقل

 0411سال تا پايان سال 

G2O2. جذب پژوهشگر و پشتیبان پژوهش مطابق با شرايط مندرج در نقشه جامع علمي سالمت تا پايان برنامه
 (0411)پنج ساله

G2O3 .كل طرح% 01به میزان ساالنه حداقل  دستیابي به طرح هاي مشترك بین مراكز دانشگاهي و صنعت 
 ها ي مصوب

G2O4 . طرح هاي تحقیقاتي بطور ساالنه% 21افزايش  

G2O5 .درصد تا پايان  21هر ساله  افزايش طرح هاي تحقیقاتي و مقاالت چاپ شده در يك زمینه خاص به میزان
 برنامه

G2O6 . درصدي مقاله هاي خارجي بطور ساالنه 01افزايش   

G2O7 .ل با استفاده از اعتبارات سازمانانجام حداقل يك طرح تحقیقاتي در هر ساW.H.O برنامه تا پايان 

G2O8 .شده در زمینه  هدايت كلیه اعضاي هیات علمي در جهت انجام طرح هاي تحقیقاتي و مقاالت چاپ
  تخصصي خود

G2O9 .تقويت همه جانبه مشاركت گروهي در پژوهشهاي ملي و منطقه اي در طول برنامه 

 G2O10. تحقیقاتي مصوب براساس الويتهاي پژوهشي دانشگاهاز طرحهاي % 91تصويب 

G2O11 .طرحهاي مصوب از طريق شوراي پژوهشي %( 81)تصويب حداكثري 

G2O12. هاي  طرحهاي پژوهشي مصوب پس از تصويب نهايي در كمیته اخالق در پژوهش% 011اجراي
 پزشكي

 G2O13 .از كل طرحهاي مصوب % 5هاي مرتبط با صنعت به میزان  گسترش پژوهش 

G2O14 . ارتقاء همه جانبه سطوح الويتهاي پژوهشي 

G2O15 . خارج  طرحهاي تحقیقاتي يا پايان نامه مشترك با سازمانها و نهاد هاي % 01تصويب حداقل
 ...دانشگاهي مانند آموزش و پرورش و 

G2O16 .51  به ه در مجالت داخلي و خارجيارتقاء تعداد ارائه دهندگان مقال% 

G2O17 . درمقایسه با سال قبل% 31به بیش از  ارتقاء تعداد طرحهاي پژوهشي 

G2O18 . پايان نامه هاي دانشجويان دوره پزشكي و تحصیالت تكمیلي به صورت طرح % 21تصويب حداقل
 تحقيقاتي

G2O19 . طرح ) دارای بیشترین فعالیت پژوهشی ،اعضاء هیئت علمي تمام وقتنفرات اول تا سوم تشويق

 ...(کتاب ومصوب،چاپ مقاله،

G2O20 .هاي آموزشي پايه و بالیني براي رفع مشكالت  تشكیل جلسات منظم هفتگي در سطح گروه
 پژوهشي

G2O21 . در صنعت پژوهشهاي كاربردي مرتبط با ارتقاء سالمت % 011گسترش 

  

G3 .جلب مشاركت درون بخشي و برون بخشي : 

 
 

G3O1. در سال در طول برنامه% 5جلب مشاركت اساتید دانشگاههاي ديگر براي انجام تحقیق به میزان 

G3O2. به  ... ارتقاء تعداد تفاهم نامه هاي همكاري پژوهشي با مراكز تحقیقاتي و دانشگاهها ي داخلي و
  تفاهم نامه همكاري در طول برنامه  01میزان 

G3O3 . مالي مشاركت دادن حامیان(sponsor ) اقتصاد در پژوهشهاي داراي محصول 

  

G4 . (:تولید،پردازش، انتقال)توسعه مديريت دانش 

 
  

G4O1  .انعقاد قرار داد كمك پژوهشي با موسسات پژوهشي در جهت ارتقا كمي و كیفي پژوهش 

G4O2  .تدوين خبرنامه عملكرد پژوهشي ساالنه 

  

G5 . ثبت داده هاي پژوهشي دانشگاهساماندهي نظام جمع آوري و: 

 
G5O1 . شفاف سازي فرايند گردش اطالعات درمديريت تحقیقات 

G5O2.هاي آماري مرتبط با پژوهش ارتقاء كیفیت و كمیت گزارش 

G5O3 .ها در خصوص اطالعات آماري پژوهشي ها و سازمان ارتقاء ارتباط و همكاري با ساير دانشگاه   

  



G6 . پژوهشي اعضاي هیات علميارتقاءسطح توانمندي: 

 

 G6O1 . در هر سال از برنامه های مختلف پژوهشی كارگاه توانمند سازي در زمینه 21برگزاري حداقل  

 G6O2 . اعضاي هیات علمي در كارگاههاي توانمندي% 71شركت دادن حداقل 

G6O3  . در هرسال در مجالت  مقاله 2افزايش توانمندي پژوهشي اعضاء هیئت علمي به میزان ارائه حداقل
  معتبر خارجی و داخلی

G6O4 .  مورد در سال در  2حداقل به تعداد افزايش توانمندي پژوهشي اعضاء هیئت علمي در ارائه پروپوزال
 طول برنامه

  

G8. ارتقاء سطح توانمندي پژوهشي دانشجويان گروه پزشكي 

  
G8O1 .دانشجويان در هر سال برنامهكارگاه توانمند سازي براي  01برگزاري حداقل 

G8O2 .در داخلی وخارجی  معتبر در مجالتمقاله  0 حداقل یک در چاپ افزايش توانمندي پژوهشي دانشجويان
 سال 

G8O3 . مورد در سال در طول برنامه 0افزايش توانمندي دانشجويان در ارائه پروپوزال حداقل 

  

 


