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 "واحد کالن های مشی خط  و  ها سیاست در کننده تعیین و کلیدی عوامل"

 واحد استراتژیک برنامه اجرای و تدوین و طراحی بر بیمارستان معاونین و مدیریت و ریاست دفتر قاطع عزم و اعتقاد-

 عالمه بهلول گنابادی   بالینی تحقیقات توسعه

 دوره طول در بیمارستان میانی مدیران برخی و ارشد مدیران از متشکل ریزی برنامه تیم مستمر و صادقانه همکاری  -

 . ریزی برنامه

 بالینی تحقیقات توسعه های واحد اندازی راه دستورالعمل-

 بهداشت وزارت بالینی تحقیقا توسعه های واحد نامه آیین -

 بهداشت وزارت بالینی تحقیقات توسعه های واحد ارزیابی های دستورالعمل  -

 ) پژوهش (ط سنجه آموزشی بخشی اعتبار های دستورالعمل -

 بالینی تحقیقات توسعه های واحد کیفی ارزیابی های استاندارد  -

 دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت کالن های سیاست و ها مشی خط  -

 اخالق" و " بالینی های پژوهش تقویت و توسعه " راستای در بیمارستان ارشد مدیران کالن های سیاست و ها مشی خط  -

 "پژوهش در
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 معرفی واحد توسعه تحقیقات بالینی

Clinical Research Development Unit (CRDU) 

 

گناباد جناب  یدانشگاه علوم پزشک یبنا به درخواست معاون پژوهش مارستانیب ینیبال قاتیواحد توسعه تحق

دانشگاه ابتدا در  یپژوهش ریدکتر محمد زاده مد یجناب آقا یمحمد پور و با همکار یدکتر عل یآقا

 استیر یواحد با مساعدت و همکار نی. ادیگرد لیبهمن گناباد تشک 22 یدرمان یآموزش مارستانیب

نظر  ریوز 1395از آذرماه  مارستانیب یدر محل ساختمان ادار یدکتر خواجو یجناب آقا مارستانیب

مجوز از وزارت بهداشت درمان و  افتیبا در یچراغ ریدکتر م یجناب آقا مارستانیب یمعاون پژوهش میمستق

 .کرد تیشروع به فعال یآموزش پزشک

 1396 ماه بهشتیعالمه بهلول در ارد یو درمان یپژوهش یآموزش مارستانیبه ب مارستانیب نیاز انتقال ا پس

 ریدکتر م یجناب آقا مارستانیب یپژوهش یدکتر صاحبان و معاون محترم آموزش یجناب آقا استیبه ر

 یدانشگاه علوم پزشک یواحد که قبالً توسط معاون پژوهش نی. مجوز ادیمنتقل گرد زیواحد ن نیا یچراغ

بود بنا به  دهیبهمن از وزارت بهداشت اخذ گرد 22 مارستانیب یدکتر محمد پور برا یگناباد جناب آقا

 .نام داده شد رییعالمه بهلول تغ یو درمان یپژوهش یبه مرکز آموزش شانیدرخواست ا

سرکار  ،یمحراب دیدکتر سع یجناب آقا اض،یدشت ب یدیجاو یدکتر عل یجناب آقا بیبه ترت شانیاز ا پس

 یپژوهش یعنوان معاون آموزش به یدیجاو یدکتر عل یو در حال حاضر آقا انیخانم دکتر نجمه داود

 .دارند واحد را به عهده نیا تیمسئول مارستانیب

 

 



5 

 

شده در واحد ارائه خدمات                     

 ها طرح یو بررس یپژوهش یلسات شوراج یبرگزار .1      

 انیپرسنل و دانشجو ،ینیبال یعلم ئتیه یاعضا یجهت توانمندساز یپژوهش یها کارگاه یبرگزار .2      

 مختلف یها طهیواحد در ح نیتوسط مشاور یا ارائه خدمات مشاوره .3      

 دانشگاه یو فناور قاتیمعاونت تحق قیاز طر نیآنال یآموزش یها دوره دیخر .4      

 یعلم ئتیه یاطالعات اعضا یروزرسان و به لیجهت تکم یسنج با کارشناس سامانه علم یهمکار .5      

 ینیبال

 مارستانیب یپژوهش یازهاین یابیو ارز یپژوهش یها تیاولو یبازنگر .6      

 ینیبال قاتیواحد توسعه تحق تیسا اطالعات وب یروزرسان به .7      

 یها واحد در طرح شنیدر خصوص افل ینیبال قاتیو مقررات واحد توسعه تحق نینظارت بر حفظ قوان .8      

انجام پژوهش  طیکه مح ییها طرح یو تشکر در تمام ریواحد و ذکر نام واحد در قسمت تقد نیمصوب ا

 .باشد یم یعالمه بهلول گناباد مارستانیب

 یمرکز نیب یپژوهش یها ها و طرح مراکز و انجام کارگاه ریبرجسته سا دینامه با اسات عقد تفاهم .9      

 بر شواهد یمبتن یژورنال کالب ها یدر برگزار ینیبال یآموزش یها با گروه یهمکار .1۰     

 ها داده یآور جهت جمع LMS و HIS مارستانیاطالعات ب کیپژوهشگران به سامانه الکترون یدسترس .11    

 واحد یبرا یاخالق سازمان تهیاخذ مجوز کم یریگیپ .12     

در  19 دیکوو ی: ثبت موارد مشکوک، محتمل و قطعیستریرج تاید جادیو ا یجهت طراح یریگیپ .13     

 شهرستان گناباد یمراکز درمان
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 :یهدف کل

 قیو تشو یپژوهش یارتقاء توانمند یعالمه بهلول گناباد مارستانیب ینیبال قاتیواحد توسعه تحق یکل هدف

 یریکارگ به قیاز طر مارستانیب یو کمک به تعال ینیبال یها پژوهشگران، در انجام پژوهش بیو ترغ

 .باشد یم یپژوهش یدستاوردها

 :ژهیاهداف و                    

 با لحاظ نمودن اخالق در پژوهش ینیبال یکاربرد یها هدفمند نمودن پژوهش 

پژوهش و  یو کم یفیمنظور بهبود ک به قاتیاستفاده در بخش تحق قابل یها استفاده از بودجه یساز نهیبه 

 از پژوهشگران تیحما

 در جهت حل مشکالت و ارتقاء سطح سالمت قاتیتحق جیاز نتا یریگ بهره 

 یپزشک ی نهیارتقاء و توسعه سطح دانش درزم 

 کاربرد آن یها طهیبا پژوهش و ح رانیپرسنل و فراگ ،یعلم ئتیه یاعضا ییآشنا 

و  یخدمات بهداشت تیفیک یپژوهش در ارتقا گاهیبا جا رانیپرسنل و فراگ ،یعلم ئتیه یاعضا ییآشنا 

 یدرمان

 ینیمشکالت بال ی نهینگرش و عملکرد پژوهشگران درزم رییو تغ یآگاه شیافزا 

و   اولویت های پژوهشی  واحد توسعهمحقق یانسان یروین تیو ترب ینیپژوهشگران بال یتوانمندساز 

  "تحقیقات بالینی
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    " واحد توسعه تحقیقات بالینی "باورها   و   ارزش ها بیانیه 

در پژوهش در فعالیت های تحقیقاتی و حفاظت از آزمودنی های انسانی در پژوهش  القی رعایت اصول اخ

ولویت های پژوهشی اتحقیق بر اساس نیازهای جامعه و  به جایگاه واالی تحقیق و محققین  ارج نهادن   ها 

احترام به  در بکارگیری نتایج تحقیق و پژوهش  عدالت اجتماعی  و  پایدار  توسعه  گناباد دانشگاه و استان 

تعادل مناسب )سودمندی  در پژوهش  القی انسانی با رعایت اصول اخ اسالمی انسانها و حفظ ارزش های

عدالت(عدم استثمار افراد محروم ، عدم حذف بدون دلیل کاندیداهای )بین منافع و مضاربالقوه پژوهش

حمایت  فرایند های تحقیقاتی   در افراد  المتیبه حفظ جان و س  توجه )که از طرح سود میبرند مناسبی

 و تحقیقاتی و تعیین بودجه برای کار پژوهشی    ملی
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 چشم انداز:

 جامع نقشه انداز چشم راستای در موجود های وقابلیت بنیادی –ما برآنیم تا از طریق پژوهش های کاربردی

کشورموجبات گسترش علم و افزایش توان افراد در جهت ارتقا و حفظ سالمت بر پایه منابع انسانی و  علمی

 فناوریهای نوین را فراهم آوریم و جز ده بیمارستان برترهمتراز باشیم .

 ماموریت :

راهم در راستای تحقق رسالت بیمارستان و به منظور تولید و نشر دانش مرتبط با سالمت : ما عهده دار ف

 راستای در ما تحقیقات. باالهستیم کیفیت با بنیادی –نمودن بستر مناسب برای انجام تحقیقات کاربردی 

و متناسب با فرهنگ جامعه می باشد و سیاست های ملی و منطقه ای ونقشه جامع علمی   واقعی نیازهای

 کشور را مورد توجه قرار خواهد داد.

 ارزشها :

 انسانی و اخالق در پژوهش.  -حفظ ارزشهای اسالمی 

 توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در بکارگیری نتایج توسعه مبتنی بر دانایی

 ارج نهادن به جایگاه واالی محقق و تحقیق

 تحقیق بر اساس نیازهای جامعه
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 نقاط قوت

 برخورداری از برنامه های ویژه توانمندسازی و ارتقا پژوهشگران

 دسترسی به منابع علمی الکترونیک و چاپی سهولت

 برخورداری از نیروی انسانی کارآمد و باتجربه در رشته های متنوع

 تعامل باالی اعضای هیات علمی جوان و با تجربه در امر پژوهش

 وجود واحد توسعه و تحقیقات بالینی 

 سیاست های تشویقی و حمایتی از پژوهشگران

 اعتبارات مناسب تحقیقاتی

 ال بودن وب سایت دانشگاهفع

 وجود شورای پژوهشی در بیمارستان 

 وجود اعضای هیات علمی مجرب در رشته های بالینی و علوم پایه

 وجود اعضای هیات علمی با مدرک دکتری تخصصی پژوهشی در واحد توسعه

 کمیته فعال اخالق در پژوهش

 دانشگاه و معاونت محترم فناوری و تحقیقات دانشگاهحمایت همه جانبه ریاست محترم 

 وجود سامانه اطالع رسانی واحد توسعه و تحقیقات بالینی و اتوماسیون اداری

 دستورالعمل ها و فرایندهای شفاف پژوهشی

 برخورداری از هماهنگی های بین بخشی



1۰ 

 

 ارائه خدمات پشتیبانی در تهیه تجهیزات و امکانات پژوهشی

 همایش های کشوری و بین المللی توان برگزاری

 نزدیک بودن محل سکونت اعضای هیات علمی با محل کار و تحقیق

 استقالل سازمانی معاونت پژوهشی
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 نقاط ضعف

.  نداشتن پستهای سازمانی هیئت علمی پژوهشی و کارشناسان پژوهشی جهت فعالیت در واحد توسعه و 1 

 تحقیقات

 و اجرایی اعضای هیات علمیباال بودن حجم فعالیت های آموزشی 

 فضای فیزیکی نامناسب معاونت پژوهشی

 کمبود تحقیقات متناسب با نیازهای منطقه

 نداشتن فضای مناسب درکتابخانه بیمارستان 

 عدم تناسب طرحهای تحقیقاتی با تعداد عیات علمی

 عدم استفاده اعضای هیات علمی از بانک های اطالعاتی موجود

 ترنتپایین بودن سرعت این

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

 نسبت به اعضای هیات علمی ISIسرانه پایین تعداد مقاالت 

 نبود انگیزه کافی اعضای هیات علمی جهت انجام فعالیتهای پژوهشی

 سطح پایین حقوق و دستمزد پرسنل پژوهش
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 ها: فرصت

 تحقیقاتی در زمینه های تحقیقات بالینیبرخورداری از فیلد های مناسب 

 وجود دانشجویان عالقه مند به مشارکت در انجام طرحهای تحقیقاتی

 و طالقانی در شهرستان  عالمه بهلول گنابادیوجود بیمارستانهای متعدد از قبیل بیمارستانهای 

 رویکرد پژوهشنگر وزارت بهداشت

 یقاتشورای پژوهش و فناوری در سطح معاونت فناوری و تحق

 حمایت معاونت تحقیقات وفناوری وزارت متبوع

 ایجاد معاونت پژوهشی در بیمارستان
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 ها: تهدید

 کم توجهی مسئولین در سطح کالن به نتایج پژوهش ها در سیاست گذاری و تصمیم سازی

 هزینه های باالی حق شرکت در کنگره های داخلی و بین المللی و دوره های بازآموزی

 برون بخشی در زمینه جمع آوری اطالعاتعدم همکاری های 

 تاثیر نرخ روبه افزایش تورم بر پژوهش

 ناکافی بودن استقبال بخش صنعت از پژوهش

 کمبود امکانات بیمارستان در مقایسه با بیمارستانهای مشابه

 کمبود پارکهای علم وفناوری و مراکز رشد پژوهشی در شهرستان
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 (Wo)استراتژی 

 جذب نیروی مورد نیاز واحد توسعه و تحقیقات

 واحد توسعه درخواست پست هیات علمی و کارشناس پژوهشی جهت فعالیت در •

 پیگیری مجوز قطعی واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان •

 جذب پژوهشگر و پشتیبان پژوهش  •

 توسعه ساختار پژوهشی بیمارستان  

 ایجاد معاونت پژوهشی در بیمارستان  •

 تاسیس وبسایت اطالع رسانی واحد توسعه  •

 تشکیل شورای پژوهشی در محل بیمارستان •

 جلب همکاری سایر مراکز تحقیقاتی داخل و بیرون دانشگاه  •

 تشکیل واحد ارتباط بین بیمارستانی درمعاونت پژوهشی •

 اختصاص بودجه مجزا و فرایند ویژه برای طرحهای مشترک خارج بیمارستان •

 تعامل با مراکز حمایت از تحقیقات دانشگاهی و غیر دانشگاههی جهت مشاوره تحقیقاتی  •

 داخلی به منظور منعکس نمودن فعالیتهای پژوهشی ایجاد نشریه •

 توانمندسازی اعضای هیات علمی در امر پژوهش  •

  ISIافزایش انگیزه های  تشویقی  )مالی و غیرمالی ( برای مقاالت  •

 دعوت به همکاری کارشناسان زبان انگلیسی، آمارحیاتی و اپیدمیولوژی جهت نگارش و چاپ مقاالت •
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 پژوهشی در جهت کاهش حجم فعالیت اعضای شاغل  پیشنهاد جذب هیات علمی •

 نیازسنجی پژوهشی و تعیین اولویتهای منطقه در فیلدهای موجود  •

 حمایت ویژه از تحقیقات در راستای اولویتهای منطق •

 توانمندسازی اعضای هیات علمی در تدوین اولویتهای پژوهشی منطقه  •

 ز تحقیقاتی اعالم اولویتهای تحقیقاتی بیمارستان به سایر مراک •
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 (WT)استراتژی 

  درخواست پست سازمانی هیات علمی پژوهشی و جذب کارشناسان پژوهشی -

 جذب اعتبارات پژوهشی -

 پیشنهاد استفاده از اعضای هیات علمی سایر دانشگاهها جهت همکاری در امر پژوهش -

 پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی متنوع -

 و تصمیم گیران منطقهدریافت نیازهای تحقیقاتی سیاست گذاران  -

 اعالم نتایج پژوهشهای مرتبط با اولویتهای منطقه به سیاست گذاران و تصمیم گیران  -

 ارسال نتایج طرحها به سازمانهای مرتبط  -
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 (SO)استراتژی 

 تعیین اولویتهای تحقیقاتی به همراه گرانت در حیطه های تحقیقاتی -

 اولویت دادن به تحقیقات با محور دانش بنیان -

 افزایش همکاری با مراکز تحقیقاتی دانشگاه -

 شده توسط دانشجویان و محققین خارج بیمارستانهای تحقیقاتی ارائهحمایت مادی از طرح -

 برگزاری کارگاههای مشترک توانمندسازی -

 های وزارت بهداشت و سایر مراکز کشور از طریق ارائه طرح های تحقیقاتی ملیجذب گرانت -

 تی موفق در جذب منابع مالی خارج از دانشگاههای تحقیقاتشویق طرح -

 های تحقیقاتی تلفیقی و مشترکتشویق طرح -

 تجهیزآزمایشگاهها و کارگاههای بیمارستان -

 جذب پژوهشگر درواحد توسعه تحقیقاتی بصورت استخدامی، قراردادی و طرح نیروی انسانی -

 افزایش قابل توجه بودجه طرح های تحقیقاتی -

 یقات دانشجوییهای تحقایجاد کمیته -

 ارتقاء سامانه مدیریت علم و تحقیقات -

 برقراری لینک اطالعاتی با مراکز تحقیقاتی دانشگاهی، کشوری و بین المللی -

 رسانی نتایج تحقیقات به اعضای هیئت علمیاطالع -

 اخذ مجوز نشریات علمی پژوهشی جدید ترجیحاً به زبان انگلیسی -



18 

 

 (ST) استراتژی

 نتایج تحقیقات بصورت بولتن داخلی به مسئولین و مدیرانارائه سازماندهی شده  -

 تشویق مدیران سازمانهایی که از نتایج تحقیقات استفاده می نمایند -

 انجام تحقیقات مشترک با بخش های مختلف دانشگاه -

 های مرتبط تحقیقاتی مشترک با بخش صنعتشناسایی عرصه -

 های بیمارستان به جامعهمعرفی توانمندی -

 های تحقیقاتی مرتبط با مشکالت جامعهطرححمایت از  -

 مقایسه امکانات بیمارستان با بیمارستانهای همتراز و رفع کمبودها -

 های تشویقی مقاالتافزایش بودجه -

 حمایت مالی از دانشجویان پژوهشگر  -

 دهندتشویق اساتیدی که با دانشجویان کارهای تحقیقاتی انجام می  -
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 اهداف کلی

متناسب با اولویت های تحقیقاتی   پژوهش های بنیادی و کاربردی نظام سالمتارتقا کمی و کیفی  .1

   منطقه هم راستا با گام دوم انقالب

 . تعیین اولویت های پژوهشی گروههای آموزشی پزشکی1-1

 . توانمندسازی پژوهشگران1-2

 . حمایت همه جانبه از پژوهشگران1-3

 آزمایشگاه، کتابخانه، ....ساختهای پژوهش اعم از . توسعه زیر1-4

 . ارتقا فرایند داوری و ارزیابی کیفیت طرح های تحقیقاتی ومقاالت بیمارستان1-5

 های بین رشته ای. افزایش پژوهش1-6

 های مشترک داخلی و خارجی درراستای اولویت های بیمارستان. افزایش طرح1-7

 . افزایش پژوهشهای دانشجویان از لحاظ کمی و کیفی1-8

 سترش ارتباطات ملی و بین المللی در حوزه پژوهشگ .2

 . ارتباط با سایر واحدهای توسعه و تحقیقات کشور2-1

 . جذب کارشناسان مرتبط و توانمندسازی آنها2-2

 پژوهشی با بیمارستانها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور  -. تبادل تفاهم نامه همکاری علمی2-3

 های داخلی و خارجی. تسهیل شرکت در همایش 2-4

 . برگزاری کنگره های ملی و بین المللی2-5

 . ایجاد کارگروههای مشترک تخصصی در سطح منطقه2-6
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 . جذب گرانت های تحقیقاتی ملی2-7

  ایجاد بستر مناسب برای بهره گیری از فناوری های نوین در حوزه پژوهش .3

 وری های نوین . تعیین نیازها و امکانات الزم جهت بهره گیری از فنا3-1

 . ایجاد و توسعه استفاده از فناوری های نانو در عرصه تحقیقات 3-2

 . توسعه استفاده از فناوری های زیستی در عرصه تحقیقات 3-3

 . توسعه استفاده از فناوری های اطالعات در عرصه تحقیقات 3-4

 . آگاه سازی پژوهشگران دانشگاه از کاربرد فناوریهای نوین3-5

 نهای نوی گاه در استفاده از فناوریتوانمندسازی پژوهشگران دانش. 3-6

 جذب و توسعه منابع ) انسانی، مالی (  .4

 . اصالح ساختار تشکیالتی معاونت پژوهشی4-1

 . تسهیل فرایند جذب و بکارگیری کارکنان پژوهشی4-2

 . ارتقا سطح علمی و مهارتی کارکنان بخش پژوهش4-3

 یات علمی. جذب پژوهشگران غیر ه4-4

 . ارتقا فرایندهای جذب و پرداخت هزینه های پژوهشی4-5

 

 بسترسازی به منظور نهادینه کردن پژوهش در نظام ارائه خدمات بیمارستان .5

 . حمایت ازطرح های تحقیقاتی کاربردی 5-1
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 . تسهیل چاپ گزارش طرح های تحقیقاتی کاربردی5-2

 و بهداشت و درمان. تعیین نیاز های تحقیقاتی واحدهای آموزش 5-3

 . ارتقا فرایندهای ارائه خدمات بر مبنای تحقیقات5-4

 . تشویق سازمانهای استفاده کننده از نتایج تحقیقات در خارج از دانشگاه5-5

 . تشویق واحدهای داخل سازمانی تولید کننده علم و استفاده کننده از نتایج تحقیقات5-6

 تحقیقاتی پرکاربرد. تشویق پژوهشگران مجری طرح های 5-7

 جهت دهی تحقیقات در راستای تولید علم و اقتصاد دانش بنیان .6

 . توسعه تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه 6-1

 . توسعه تحقیقات مرتبط با صنعت پزشکی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه 6-2

 . ایجاد طرحهای تحقیقاتی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان6-3

 ری دستاوردهای واحد در زمینه مالکیت فکری و ثبت اختراعات. پیگی6-4

 توسعه ظرفیت نظام مدیریت اطالعات و دانش سالمت .7

. دسترسی همه زمانی، همه مکانی و همگانی به منابع اطالعاتی مدون و موجودعلمی و 7-1

 پژوهشی

 بهبود شاخص های رایانه به دانشجو)بهبود ضریب نفوذ رایاته به دانشجو( -

 ایجاد سیستم مدیریت دانش جهت گردآوری، پردازش و اشاعه اطالعات ضمنی  .7-2

 موجود در حافظه پژوهشگر ، هیئت علمی و ....   

 منطقه. های علوم پزشکی. برقراری ارتباط و مبادله اطالعاتی با کتابخانه7-3
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 . توانمندسازی و ایجاد انگیزش بیشتر در استفاده از منابع الکترونیکی.7-4

تالش درجهت قرارگرفتن برنامه آموزش استفاده از منابع الکترونیک در مجموعه واحدهای درسی  -

 دانشگاه بعنوان پایه تحقیقات.

توانمندسازی کتابداران متخصص و غیرمتخصص در جهت راهنمایی مراجعان در استفاده از منابع  -

 بصورت هرچه بیشتر و بهتر.

 اوری دانشگاه. ارتقا سامانه مدیریت علم و فن7-5

 

 

 

 

 


