
 
 

 

 ریخچه واحد توسعه تحقیقات بالینیو تامعرفی 

 کرمانشاه )ع(امام رضا بیمارستانی مجتمع
 

 

نفدر ا  اضاداه ایدات ض مدی موسد   بده  دور         12بدا    1387این واحدد ا  سدا     

 رسمی با اخذ مجو  ا  و ارتخانه ا  راه اندا ه شدد  ایدن واحدد بده منتدور توسدعه      

 بدالقوه  ظرفیتهداه  ا  اسدتفاده  داند  بدا   مر اداه  گسترش و کاربرده پژواشهاه

 و ارت فندووره  و تحقیقدات  معاوند   ا   در   ض مدی  ایئد   اضادا  و بیمارسدتانها 

 ترغید   ادد   لدذا     پایه گدذاره شدده اسد      پزشکی آمو ش و درمان بهداش ،

و دانشدجویان ههدد  انجددام پددژوا  و   ض مدی  ایئد   اضاداه  توانمندسدا ه  و

 .باشدپژوا  می انجام هه  تسهیالت نمودن فراام

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 موارد ذیل ا  هم ه وظایف این واحد می باشد
 

 

  مشاوره در نحوه تهیه و تدوین  رح ااه تحقیقاتی 

 مشاوره درمورد ویرای  مقاالت به  بان انگ یسی 

   مشاوره در  مینه مقاله نویسی 

  مشاوره در  مینه سامانه پژواان 

 مشاوره در  منه هستجوه منابع 

  مشاوره در نحوه پروپو ا  نویسی 

  آمو ش نرم افزار موردمشاوره در Spss، EndNote ،.. ,Maxqda 

  مشاوره در  مینه اپیدمیولوژِه ومتدولوژه 

 مشاوره  در  مینه همع آوره داده اا 

 مشاوره در  مینه امور کامپیوتره 

 اامشاوره  در  مینه آمار وآنالیزداده 

    انجام ک یه مکاتبات اداره در  مینه پژوا 

   برگزاره ه سات دفاع ا  پایان نامه اا و اماانگی با اساتید و دانشجویان هه  ه سه 

 اا و کالسهاه پژواشی براه ک یه مقا ع پزشکی ا  هم ه : مقاله نویسی ، روش برگزاره کارگاه

 ،   تحقیق

 



 
 

 : اهداف 
ت انجام سه  اهداف مرکز  در جه ،قاء کیفیت خدمات بالینی و پژوهشی بخشی و نیز به منظور ارت در راستای استقرار اعتبار    

 اصل ذیل استوار است 

            شتی درمانی و شکی و خدمات بهدا شگاه علوم پز شت، دان شی وزارت بهدا شدن اولویت های پژوه لحاظ 

رپ ای کافات خدمات شرریایخ خاه هیباراراررتان،  م و ج و ترتات پحت پوشررا نن با نگاه ویژه بج ا 

 بالا ی و غای بالا ی در پصویب و اتیای طیح های پژوهشی 

 
 و ارپ ای  ااتفاده از نتایج پژوها های انجام گیفتج در رااتای ارپ ای کافات خدمات بالا ی و غای بالا ی

 اوح االمت فید و تامتج

 
  اوی متاونت     رعایت قوانان، م یرات، نئان نامج ها اتانداردهای ابالغی از  پح ا ات و   ، داتورالترلها و ا

 ف اوری وزارت متبوع

 
 

 

 

 

 



 

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

 

 واحد توسعه تحقیقات بالینیحفظ و ارتقاء ساختار مديريت تحقیقات . 1  

  1400کسب مجوز  مرکز تحقیقاتی جدید تا سال   

  ینیبال قاتیشرح وظایف کارشناسان واحد توسعه تحق %100اصالح  

 ینیبال قاتیواحد توسعه تحق یکلیه فرآیندهای تحقیقات %100مستند سازی 

 بالینی توسعه كمی و كیفی تحقیقات. 2 

   شار مقاالت علمی در نمایه های بین المللی صعودی و حداقل   PubMedو  ISIانت  300با روند 
 1400مقاله در سال تا پایان سال 

         سالمت تا پایان شه جامع علمی  شرایط مندرج در نق شتیبان پژوهش مطابق با  شگر و پ جذب پژوه
 (1400برنامه پنج ساله)

       صنعت به م شگاهی و  شترك بین مراکز دان ستیابی به طرح های م ساالنه حداقل  د %کل  10یزان 
 ی مصوبطرحها

 طرح های تحقیقاتی بطور ساالنه  %20زایش اف 

    ساله شده در یك زمینه خاص به میزان هر  درصد   20افزایش طرح های تحقیقاتی و مقاالت چاپ 
 تا پایان برنامه

  درصدی مقاله های خارجی بطور ساالنه  10افزایش 

   انجام حداقل یك طرح تحقیقاتی در هر سااال با اسااتفاده از اعتبارات سااازمانW.H.O  تا پایان
 برنامه

    هدایت کلیه اعضای هیات علمی در جهت انجام طرح های تحقیقاتی و مقاالت چاپ شده در زمینه
 تخصصی خود 

 تقویت همه جانبه مشارکت گروهی در پژوهشهای ملی و منطقه ای در طول برنامه 

  از طرحهای تحقیقاتی مصوب براساس الویتهای پژوهشی دانشگاه %90تصویب 

 ( طرحهای مصوب از طریق شورای پژوهشی %80ثری)تصویب حداک 

  های ب نهایی در کمیته اخالق در پژوهشااطرحهای پژوهشاای مصااوب پ  از تصااوی %100اجرای
 پزشكی

  از کل طرحهای مصوب  %5گسترش پژوهش های مرتبط با صنعت به میزان 

 ارتقاء همه جانبه سطوح الویتهای پژوهشی 

  های  خارج ن نامه مشاااترك با ساااازمانها و نهاد  ا پایاطرحهای تحقیقاتی ی    %10تصاااویب حداقل
 دانشگاهی مانند آموزش و پرورش و ...



   50ارتقاء تعداد ارائه دهندگان مقاله در مجالت داخلی و خارجی به% 

 با سال قبل سهیدرمقا %30از  شیارتقاء تعداد طرحهای پژوهشی  به ب 

  پایان نامه های دانشجویان دوره پزشكی و تحصیالت تكمیلی به صورت طرح  %20حداقل  تصویب
 تحقیقاتی

  شویق ضاء هیئت علمی تمام وقت، دارا    ت سوم اع ش  تیفعال نیشتر یب ینفرات اول تا  )طرح یپژوه
 مصوب،چاپ مقاله،کتاب و...(

 ی رفع مشااكالت جلسااات منظه هفتگی در سااطو گروه های آموزشاای پایه و بالینی برا  تشااكیل
 پژوهشی

 در صنعتکاربردی مرتبط با ارتقاء سالمت  پژوهشهای %100 گسترش 

 جلب مشاركت درون بخشی و برون بخشی. 3 

  در سال در طول برنامه %5جلب مشارکت اساتید دانشگاههای دیگر برای انجام تحقیق به میزان 

 ی داخلی و ...  به میزان تحقیقاتی و دانشگاههای با مراکز ارتقاء تعداد تفاهه نامه های همكاری پژوهش
 تفاهه نامه همكاری در طول برنامه 10

  ( مشارکت دادن حامیان مالیsponsorدر پژوهشهای دارای محصول  اقتصادی ) 

 توسعه مديريت دانش )تولید،پردازش، انتقال(. 4 

 ساماندهی نظام جمع آوري و ثبت داده هاي آماري پژوهشی دانشگاه. 5 

 ف سازی فرایند گردش اطالعات درمدیریت تحقیقات شفا 

 ارتقاء کیفیت و کمیت گزارش های آماری مرتبط با پژوهش 

   ارتقاء ارتباط و همكاری با سایر دانشگاه ها و سازمان ها در خصوص اطالعات آماری پژوهشی 

 وپژوهشگران مركزارتقاءسطح توانمندي پژوهشی اعضاي هیات علمی . 6 

  در هر سال از برنامه  یمختلف پژوهش یکارگاه توانمند سازی در زمینه ها 20 برگزاری حداقل 

  اعضای هیات علمی در کارگاههای توانمندی %70شرکت دادن حداقل 

  مقاله در هرسال در مجالت  2افزایش توانمندی پژوهشی اعضاء هیئت علمی به میزان ارائه حداقل
  یو داخل یمعتبر خارج

  مورد در سال در  2پژوهشی اعضاء هیئت علمی در ارائه پروپوزال به تعداد حداقل افزایش توانمندی
 طول برنامه

 

 



 توسعه تحقیقات بالینیارتقاء سطح توانمندي پژوهشی كارشناسان حوزه . 7 

 پزشكی علوم ارتقاء سطح توانمندي پژوهشی دانشجويان گروه. 8 

 ان در هر سال برنامهکارگاه توانمند سازی برای دانشجوی 10برگزاری حداقل 

  در سال در مجالت معتبر داخلی وخارجی  مقاله 1 چاپ حداقل یك در افزایش توانمندی پژوهشی دانشجویان 

 مورد در سال در طول برنامه 1 حداقل پروپوزال ارائه در دانشجویان توانمندی افزایش 

  

 

 

 

 
 

  

 


