
 

 

 

 

 

 

 امام حسین )ع( شاهرود درمانی –برنامه استراتژيك واحد توسعه تحقیقات بالینی مركز آموزشی 

 مقدمه

بر ويژه ای در زمینه پیشگیری، كنترل، درمان بیماری ها و حفظ سالمت جامعه دارند.  اهمیت بالینی های پژوهش

، دانشگاه های پزشكی آموزش و درمان بهداشت، وزارتبه عنوان يك راهبرد اختصاصی مورد حمايت  ،اين اساس

 پژوهش توسعه جهت تالشذيربط قرار گرفته است.  های علوم پزشكی، معاونت های تحقیقات و فناوری و سازمان

 تحقیقات از تفكرحمايت گیری شكل موجب ،دانش مرزهای گسترش و كاربردی، پزشكی مبتنی بر شواهد های

 درمانی و آموزشی های بیمارستان در ،علمی هیئت اعضا و ها بیمارستان بالقوه ظرفیتهای از استفاده بالینی با

 بر. دارد وجود آن نتايج از جامعه برخورداری و پژوهش ابزار كارگیری به در راستای متعددی شده است. اما موانع

 سازی توانمند و ترغیب هدف با بیمارستانها پژوهشی شوراهای و بالینی تحقیقات توسعه واحدهای اساس اين

 شده تشكیل آموزشی بیمارستانهای در پژوهش انجام جهت الزم تسهیالت نمودن فراهم و علمی هیئت اعضای

 .اند

 و كمك با دارد انتظارواحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین )ع( شاهرود راه اندازی و  راستا اين در

 ،بالینی تحقیقات ساماندهی جهت در موثری اقداماتبالینی و پژوهشگران  علمی هیئت محترم اعضاء همراهی

در راستای سالمت  آنها كردن كاربردیو  علم تولید راستای در دانشجويی تحقیقاتی های طرح و ها نامه پايان

 .آورد عمل به جامعه

 

 

 



 

 

 

 

 

 رسالت .1

تحقیقات در  نتايج گیری بكار و ، با تكیه بر اخالق حرفه ایبالینی اثر بخش های پژوهش كیفی و كمی توسعه

 راستای سالمت جامعه

 انداز چشم .2

 از تا كرد خواهد تالش بالینی های پژوهش زمینه در پیشرو و خالق یتحقیقات توسعه واحد يك عنوان به مركز اين

 افزايش و علم گسترش موجبات روز، های تكنولوژی از استفاده با و بنیادی و كاربردی های پژوهش انجام طريق

واحد های  رديف در و سازد فراهم راجامعه  سالمت ارتقاءموجبات  متخصین و فعاالن در عرصه سالمت توان

 توسعه تحقیقات بالینی برتر قرار گیرد.

 ها ارزش  .3

 بالینی تحقیقات اجرای و طراحی در المللی بین و ملیمقررات  و قوانین رعايت رعايت 

 پژوهش در اخالق رعايت و اطالعات بودن محرمانهانسانی،  كرامت حفظ 

 پزشكی های پژوهش در اخالق رعايت 

 پژوهشگران معنوی و مادی حقوق رعايت تحقیق و و محقق واالی جايگاه به نهادن ارج  

 تحقیق امكانات از استفاده برای عادالنه فرصت سازی فراهمتحقیق و  انجام در هدفمندی  

 ساالری و شايسته كارآمد و پژوهشگر متخصص نیروهای تربیت 

 سیستم از خارج منابع جذب و علم تولید به توجه 

 درونی عوامل تحلیل 

  قوت نقاط  .4

 ولین دانشگاه و بیمارستان از واحدئحمايت مس 

 متخصص و مجرب اساتید حضور و متعدد آموزشی های گروه وجود 

 كارشناسی و ارشد كارشناس عمومی، دكتری تخصصی، دكتری مقاطع در دانشجويان حضور 

 و همكاری واحدهای مختلف بیمارستان در راستای اهداف  بیماران اطالعات و ها داده به دسترسی

 پژوهشی

 پژوهشی شورای جلسات منظم برگزاریبیمارستان و  در فعال پژوهشی شورای كمیته وجود 

 مقاالت انتشار و وچاپ تحقیقاتی های طرح تهیه راستای در وپژوهشگران علمی هیات اعضای تشويق 

  توسط دانشگاه تحقیقاتی اعتباراتتامین 



 

 

 

 

 

  ضعف نقاط .5

 جهت فعالیت های  فرصت كمبودعلمی و  هیات اعضای آموزشی و درمانی های فعالیت حجم بودن باال

  پژوهشی

 پژوهشی دستورالعملهای از علمی هیئت اعضاء از برخی ناكافی آشنايی 

 به اعضای هیات علمی سرانه پايین تعداد مقاالت داخلی و خارجی نسبت  

 اهداف كالن

 بالینی پژوهشهای جهت محققین ترغیب و بالینی تحقیقات كیفی و كمی توسعه .1

تشكیل بانك داده جهت  با هدف بیمارستانی های داده ثبت و آوری جمع توسعه زيرساخت الزم جهت .2

 انجام پژوهش های بالینی 

 پژوهش زمینه درارتقاء توانمندسازی اعضاء هیات علمی و پژوهشگران  .3

 توسعه زير ساخت الزم برای اجرای پژوهش های بالینی و تامین منابع مالی .4

 هاي استراتژي

 (بالینی های پژوهش جهت محققین ترغیب و بالینی تحقیقات كیفی و كمی توسعه)اول هدف های استراتژی

 بالیني های نامه پايان و بالیني تحقیقاتي كارهای برای اعضاء هیات علمي ارتقاء جهت خاص امتیاز اختصاص پیگیری 

 علمي تاهی محترم اعضای از نیازسنجي اساس بر بالیني تحقیق روش كارگاهي و عملي های دوره برگزاری 

 و صدور گواهي شركت در كارگاه ها توسط معاونت محترم تحقیقات و فناوری بیمارستان

 كشور علمي جامع نقشه در مندرج شرايط با مطابق پژوهش پشتیبان و پژوهشگر جذب 

 انتشار مقاالت در نمايه های بین المللي و افزايش  پژوهشي طرحهای تعداد ارتقاء 

 معرفي پژوهشگر برتر بالیني و پژوهشي و  فعالیت بیشترين دارای بالیني علمي هیئت اعضاء سوم تا اول نفرات تشويق

 صدور گواهي توسط معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه

 خود تخصصي زمینه در شده چاپ مقاالت و تحقیقاتي های طرح انجام جهت در علمي هیات اعضای كلیه هدايت 

 



 

 

 

 

 

 تشكیل هدف با بیمارستانی های داده ثبت و آوری جمع جهت الزم زيرساخت توسعه) دوم هدف های استراتژی

 (بالینی های پژوهش انجام جهت داده بانك

 اهمیت و كار وسعت اساس بر بیمارستان محترم رياست طرف از مناسب فیزيكي فضای اختصاص پیگیری 

 كند مي ريزی برنامه آنها تحقق جهت در واحد كه اهدافي. 

 تبلت و ... پرينتر، كامپتوتر، جمله از افزاری سخت منابع به بالیني تحقیقات توسعه واحد تجهیز 

 كارشناس جهت همكاری در برنامه ثبت نفر دو حداقل گیری بكار 

 و ها بیماری كشوری ثبت های برنامه در مكاتبه با مراكز مسئول برنامه های ثبت كشوری جهت همكاری همكاری 

 بالیني های پژوهش انجام جهت داده بانك تشكیل هدف با كوهورت مطالعات

 مكاتبه با رياست، معاونین و مسئولین بیمارستان جهت دسترسي به داده ها جهت ثبت در سامانه های ثبت 

 تشكیل بانك داده های پژوهشي با مديريت واحد توسعه تحقیقات بالیني 

 (پژوهش زمینه در پژوهشگران و علمی هیات اعضاء توانمندسازی ارتقاء) سوم هدف های استراتژی

  منظور به محققین ساير و ها اينترن و ها رزيدنت اساتید، برای تحقیقاتي منابع جستجویبرگزاری كارگاه های 

 سال در بار دو اقل حد و ای دوره صورت به كه معتبر مقاالت به دستیابي و ها وب در جستجو كردن هدفمند 

 گرديد خواهد اجرا. 

 كشوری تجربه با محققین از دعوت با مقاله ارسال جهت مناسب مجله تعیین و نويسي علمي مقاله برگزاری كارگاه 

 شد خواهد انجام سال طي در بار يك حداقل كه. 

  و علمي بالیني هیات اعضای پژوهشي های توانمندی ارتقاء جهت آماریبرگزاری كارگاه های كار با نرم افزارهای 

 كاركنان

  و محققین دانشجويان اساتید، برای نويسي پروپوزالبرگزاری كارگاه 

 واحد در مستقر اپیدمیولوژی متخصصین توسط مطالعات انواع متدولوژی و طراحي در مشاوره برنامه ی ارائه 

 و محققین دانشجويان ، علمي هیئت اعضای برای تحقیقات توسعه  

  دستور نكات رعايت ويرايش، ، نويسي مقاله اصول رعايت نظر از مقاله تنظیم و تهیه نحوه جهت در مشاورهارائه 

 خارجي و داخلي معتبر مجالت در مقاالت چاپ و پذيرش ،انگلیسي زبان 

 تعداد افزايش منظوره ب مقاالت تهیه برای آنها تحقیقاتي كارهای نتايج از استفاده جهت در محترم اساتید با همكاری 

 مقاالت

 

 



 

 

 

 

 

 (مالی منابع تامین و بالینی های پژوهش اجرای برای الزم ساخت زير توسعه) چهارم هدف های استراتژی

 جهت ارتقاء كیفیت پژوهش،  برگزاری جلسات شورای پژوهشي در بیمارستان با همكاری اعضای هیات علمي بالیني

 تامین منابع مالي و فراهم سازی زيرساخت الزم جهت اجرای طرح های پژوهشي

 تامین منابع مالي توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و تسهیل در اجرای طرح های پژوهشي 


