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 شهید بهشتی كاشان درمانی –مركز آموزشی  بالینی تحقیقات توسعه واحد ژيكستراتابرنامه 

 9911سال بازنگري 

 مقدمه
 با جامعه مسئوالن شودمي باعث تفكر اين كه شود چرامي قلمداد مرسوم امر يك دنیا تمام در استراتژيك و راهبردي هايهدف بر مبتني ريزيبرنامه امروزه

 خواهند قرار جايگاهي چه در آينده در و دارند قرار كجا در و چیست سازمان موضع كه نمايند و مالحظه بیانديشند خود سازمان درباره بتوانند وقت صرف

 خود موردنظر واالي هدف به دارند كه قرار جايي از معقول زماني دوره يك در تا آيندبرمي نگرجامعه و جامع هايبرنامه اجراي و تدوين درصدد گرفت، آنگاه

 هدفمند امور، مستمر پیگیري و هادستورالعمل از پیروي و اجزا از هريك هايمشيو خط روند و آنها بین روابط و سازماني چارت كامل شناخت بنابراين .برسند

 .نمايدمي پذيرامكان را افتخار و سعادت هايقله به دستیابي به امید و  سیستم اعمال شدن

 (Missionرسالت )
 هدف با و محوري عدالت قانون، به با پايبندي و اخالقي، اسالمي، هايارزش بر تكیه شهید بهشتي كاشان با درماني –بالیني مركز آموزشي  تحقیقات توسعه واحد

 رسالت تحقق راستاي در استاني هايتوانمندي و انساني هايسرمايه از گیريبهره و مشاركت آنان، جلب و دانشجويان علمي، هیات محترم اعضاي به خدمت

 در باال كیفیت با مشاركتي و پايه - كاربردي تحقیقات انجام براي مناسب بستر نمودن فراهم دارعهده سالمت، با مرتبط دانش نشر و تولید منظوربه و دانشگاه

منطقه و ملي هايسیاست چارچوب در جامعه فرهنگ با متناسب خارج و داخل و خصوصي دولتي منابع بكارگیري طريق از جامعه واقعي نیازهاي تامین راستاي

 .نمود خواهد مبذول را خود تالش حداكثر دانشگاه پژوهشي اهداف تحقق در راستاي و باشدمي اي
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 (Visionانداز )چشم
 و مستمر اجراي و بنیادي – كاربردي هايپژوهش انجام طريق از تا كرد خواهد شهید بهشتي كاشان تالش درماني –بالیني مركز آموزشي  تحقیقات توسعه واحد

 سالمت سطح جهت ارتقاء در افراد توان افزايش و علم گسترش موجبات روز، هايتكنولوژي از استفاده با كاشان پزشكي دانشگاه علوم خود در وظايف ساير دقیق

 آورد. فراهم را منطقه اقتصاد و

 (Valueها )ارزش
 انساني كرامت حفظ -

 مقررات و قوانین رعايت -

 اسالمي هايارزش به پايبندي -

 پزشكي هايپژوهش در اخالق رعايت -

 پايدار توسعه -

 سالم و صحیح بالیني تحقیقات انجام و تیمي كار به بودن پايبند -

 كارآمد و پژوهشگر متخصص نیروهاي تربیت -

 تحقیق و محقق واالي جايگاه به نهادن ارج -

 تحقیق انجام در هدفمندي -
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 (Strengthsقوت )نقاط 
 عنوان مركز ريفرال در استاندرماني شهید بهشتي كاشان به –مطرح بودن مركز آموزشي  -

 متخصص و مجرب اساتید حضور و متعدد آموزشي هايگروه وجود -

 كارشناسي و ارشدكارشناس عمومي، دكتري تخصصي، دكتري از اعم مقاطع تمام در دانشجويان حضور -

 درماني و تشخیصي امكانات وجود -

 امكان فراهم كردن اطالعات جامع و معتبر براي انجام تحقیقات به دلیل ماهیت ريفرال بیمارستان -

 (Weaknessesنقاط ضعف )
 مستقل فیزيكي فضاي نبود -

 كارمندي و پژوهشي كارشناسان از اعم انساني نیروي كمبود -

 و كمبود فرصت پژوهش علمي هیات اعضاي آموزشي و درماني هايفعالیت حجم بودن باال -

 موقعبه و كافي مالي منابع تخصیص عدم -

 بالین در هاپژوهش نتايج كاربست در ضعف -

 پژوهشي هايدستورالعمل از علمي هیئت اعضاء از برخي ناكافي آشنايي -

 هارسانه به تحقیقات نتايج ناكافي رساني اطالع -

 

 
 



  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              کاشان بهشتی دکتر شهید بیمارستانیمجتمع                                                                                                                               دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

 
 

4 

 (Opportunitiesها )فرصت
 تحقیقاتي هايطرح از دانشگاه و متبوع وزارت حمايتي سیاست -

 واحد در تحقیقاتي فراوان هايزمینه وجود -

 هاي قم و تهرانهرستان كاشان و همجواري با استانش جغرافیايي شرايط -

 بیمارستان بودن و ريفرال تخصصيفوق -

 وتوانمند عالقمند و كارشناسان علمي هیات اعضاي وجود -

 مند عالقه و جوان دانشجويان بین در تحقیقاتي كارهاي انجام بسترسازي -

 مشترك هايهكارگا برگزاري براي كشور هايدانشگاه ساير اساتید پتانسیل از استفاده -

 (Threatsتهديدها )
 دانشگاه و كشور سطح در تحقیقات اعتبارات و مالي تخصیص بودن پايین -

 جامعه نیازهاي با تحقیقات مناسب نیازسنجي عدم -

 هابیماري اكثر در بیماران به مربوط هايداده منسجم ثبت عدم -

 پژوهش در ايبیمه و خصوصي هايبخش گذاريسرمايه كمبود -

 هاگیريتصمیم و گذاريسیاست در هاپژوهش نتايج به استان مسئولین توجهيكم -

 پژوهشي رسانياطالع در بخشي بین هماهنگي كمبود -
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 (Goal) هدف

 هدف كلی 

 هاي پژوهشيارتقاي سطح فعالیت

 ( اختصاصیهدف كمی) 

 درصد سالیانه 01بیمارستان به میزان     در امور پژوهشي در راستاي مشكالت و مسائل ارتقا مشاركت و توانمندسازي پزشكان و  دانشجويان           
 

 (Strategy) ژي استرات
 گرفته در واحد تحقیقات بالیني بیمارستانهاي صورتگیري از نتايج پژوهشبهره

 

 

 

 

 

 


