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در زندگی روزانه هر انسانی به عنوان موجودي که درحصار مسائل و مشکالت زندگی محاصره می شود فقط با 

مورد نظر و روش دست یابی به آنها در زمان مشخص در جهتی صحیح حرکت نموده  برنامه ریزي و تعیین اهداف

و از موانع عبور نماید. برنامه استراتژیک (راهبردي) اصوالً یک نگرش و راه زندگی است که متضمن تعهد به عمل 

ك ناپذیر حرکت بر مبناي اندیشه و تفکر آینده نگر ـ تصمیم قاطع در اجراي امور منظم و مداوم و بخش انفکا

انسان در طول سال محسوب می گردد و در سازمان ها هم، برنامه ریزي رکن اساسی هر گونه اقدام و حرکتی می 

باشد،  بدون شک بهره گیري از نظرات و افکار دیگران موجب غناي بیشتر سیستم ها و پدیده هاي اجتماعی 

  است. 

ره با دیگران در سطوح مختلف علمی و یادگیري نقش اساسی این امر یعنی مشارکت بهره مندي از نظرات و مشاو

در بهبود رویه ها و نوآوري و خالقیت و زمینه ساز بهبود در بسیاري از مسائل پیش روي سازمان ها و جوامع 

  است. 

ناسبی با این حال در سازمانها و با روش هاي موجود در دستگاه ها یا به این مقوله توجه نمی شود و یا ساز و کار م

براي آن وجود ندارد. برنامه ریزي راهبردي می تواند در ارائه اولویت بندي و در نتیجه گیري براي هر حرکتی و 

قابلیت اجرایی بودن و یا نبودن آن پاسخ مشخص را اعالم نموده و امتیاز بندي کند و یا تغییرات سازمان را به 

  ازاي اجراي هر تصمیمی بیان می دارد. 

رچوب معونت آموزشی و پژوهشی و ریاست بیمارستان با همکاري کلیه مسئولین واحدهاي در همین چا

بیمارستانی تصمیم به تهیه برنامه استراتژیک پنج ساله آینده گرفتند که جا دارد از کلیه عزیزانی که با دقت و 

  تشکر و قدردانی نمائیم.  دوراندیشی و همکاري مضاعف تالش نمودند و ما را در تهیه برنامه یاري و کمک نمودند

  

  دکتر محمد شجاعی                                                         دکتراسماعیل رعیت دوست         

  همعاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان پیمانیه                               ریاست بیمارستان پیمانی
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 :مقدمه
 که چرا شود می قلمداد مرسوم امر یک دنیا تمام در استراتژیک و راهبردي هاي هدف بر مبتنی ریزي برنامه امروزه

 که نمایند مالحظه و بیاندیشند خود سازمان باره در بتوانند وقت صرف با جامعه مسئوالن شود می باعث تفکر این

 و تدوین صدد در آنگاه رفت،گ خواهند قرار جایگاهی چه در آینده در و دارند قرار کجا در و چیست سازمان موضع

 واالي هدف به دارند قرار که جایی از معقول زمانی دوره یک در تا آیند برمی نگر جامعه و جامع هاي برنامه اجراي

 کـه  رسـمی  سـاختار  بـدون  و پراکنده منظم، ان سازمانی درون هاي فعالیت انجام با عکس بر .برسند خود نظر مورد

 مقصود و هستیم کجا در که کرد تعیین بدرستی توان نمی شوند می انجام سازمان طمحی در روزمره و مستمر بطور

 پیروي و اجزا از هریک هاي مشی خط و روند و آنها بین روابط و سازمانی چارت کامل شناخت بنابراین چیست؟ ما

 افتخار و سعادت هاي هقل به دستیابی به امید و سیستم اعمال شدن هدفمند امور، مستمر پیگیري و دستورالعملها از

مدل مورد استفاده براي برنامه ریزي استراتژیک مدل براسیون می باشد که مبانی و مفاهیم  .نماید می پذیر امکان را

معاونـت  و راهنماي عملی آن در فصل اول آمده است. افراد گروه در بین مدیران و کارشناسان مرکز با توصیه و نظـر  

انتخاب شدند. آموزش گروه برنامـه ریـزي بـا هـدف آشـنایی کلـی بـا برنامـه ریـزي          بیمارستان  آموزشی و پژوهشی

برنامـه اسـتراتژیک بیمارسـتان      استراتژیک و آشنایی کاربردي با مدل براسیون در چند جلسه مقـدماتی انجـام شـد.   

 10اري بـیش از  مـدیریت و ریاسـت بیمارسـتان بـا برگـز      -تمامی واحدها –نفر از کارشناسان  ...پیمانیه با مشارکت 

 معاونت آموزشـی و پژوهشـی و    که از فعالیت تمامی این عزیزان بویژه ،جلسه همفکري و مشارکت تهیه گردیده است

امیـد بـه اینکـه     بـا  . داریـم را ریاست و مدیریت محترم بیمارستان که در تمامی مراحل همراه ما بودند کمال تشـکر  

  مشکالت این مرکز درمانی گردد.  زحمات این عزیزان بتواند راه گشاي مسائل و

  

                                                                        

بیمارستان  واحد توسعه تحقیقات بالینی مسئول گروه برنامه ریزي استراتژیک -دکتر سمانه عبیري

  پیمانیه
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  تاریخچه بیمارستان پیمانیه

  
وسعت ده هکتار طی سندي که موجود است توسط خیر گرانقدر به  1369در سال پیمانیه بیمارستان زمین 

به سازمان تامین (ساختمان اصلی ) مرحوم حاج جعفرپیمان جهت ساخت بیمارستان به وسعت یک هکتار 
شروع و پس از پیگیري متعدد مسئولین  1372اجتماعی واگذار گردید . عملیات ساخت بیمارستان در سال 

با توجه . ساخت از سوي سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت واگذار شد  وقت شهرستان و اتمام مراحل
به درخواست مرحوم حاج جعفر پیمان نام بیمارستان به نام ایشان و تحت عنوان بیمارستان پیمانیه ثبت 

ه یمارستان پیمانی . شروع بکار نموده است 1379گردیده است . بیمارستان پیمانیه در اردیبهشت ماه سال 
 CCU1,2 ،ICU1,2  ،POST، اتاق عمل ، ، تریاژاتفاقات، اسکرین درمانی  شامل؛  بخشهاي  داراي 

CCU  نوروسرجري ،  ،گوش و حلق وبینی  ،جراحی عمومی  - ارتوپدي  ـ، داخلی ، کلیه و مجاري ادراري
 - سونوگرافی سی تی اسکن،  رادیولوژي، فیزیوتراپی، روانی ، و همچنین بخش هاي پاراکلینیک شامل؛

که شامل؛ اکو داپلر رنگی، تست درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی ـ پاتولوژي می باشد. همچنین آزمایشگاه 
ورزش، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، نوارمغز اسپرومتري، واکسناسیون ، نوارقلب ، هولتر مانیتورینگ و 

ش استریل، رختشویخانه، پزشکان اکثر رشته هاي تخصصی همچنین سنگ شکن برون اندامی ، بخ
می تاسیسات، آشپزخانه، داروخانه، پذیرش، ترخیص، صندوق، تزریقات ، نوارقلب، اداري ، آموزش و پژوهش 

  . باشد
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  )Terminologyواژه نامه (
مشخص کننده فلسفه وجودي سازمان بوده و شامل اهداف، وظـایف اصـلی، ویژگـی هـا و     ): Missionرسالت (

  کم بر آن سازمان می باشد.  ارزش هاي حا

شرایط وقوع و تحقق رسالت سازمانی را به نمایش گذاشـته و باعـث ایجـاد انگیـزش در     ): Visionچشم انداز (

  مجموعه و دریافت کنندگان خدمات می گردد.  

مجموعه قوانین ثابت و غیر متغیري است که کل استراتژي ها بر مبناي آنها شـکل گرفتـه و    ):Valueارزشها (

  در تمام طول زمان اجرا، با تکیه و نگاه بر آنها استراتژي ها به اجرا گذاشته می شوند.  

مجموعه منابع و توانمندي هایی داخل سازمانی است کـه سـازمان را در جهـت    ) : Strengths)(Sنقاط قوت (

  نیل به اهداف خود یاري می نماید.  

خل سازمانی می باشد کـه مـانع از تحقـق اهـداف     مجموعه اي از عوامل دا): weaknesses) (Wنقاط ضعف (

  سازمان می گردد.  

مجموعه اي از امکانات بالقوه خارج از سازمان که در صورت بهره گیـري   ) :Opportunities) (Oفرصت ها (

  از آنها توانمندي هاي سازمان افزایش خواهد یافت. 

گر خارج از سازمان که مانع از اجـراي برنامـه    مجموعه اي از عوامل مؤثر و مداخله ):Threats) (Tتهدیدها  (

  ها و تحقق اهداف سازمان می گردند.  

  مجموعه نقاط قوت و ضعف سازمان را عوامل داخلی گویند.   ) :SWعوامل داخلی (

  مجموعه فرصت ها و تهدیدهاي سازمان را عوامل خارجی می گویند.   ) :OTعوامل خارجی (

  ي از راهها که باعث رساندن سازمان به اهداف از پـیش تعیـین شـده خـود    مجموعه ا ) :Strategyاستراتژي (

  می شوند.   

  استراتژي هایی که با استفاده از نقاط قوت در جهـت بهـره گیـري از فرصـت هـا تـدوین       : SOاستراتژي هاي 

  می شوند.   
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  می شوند.   استراتژي هایی که باعث کنترل تهدیدها و یا تبدیل آنها به فرصت : STاستراتژي هاي   

  

  استراتژي هایی که جهت استفاده از فرصت ها، و رفع کمبودها تدوین می شوند.   : WOاستراتژي هاي 

استراتژي هایی که سازمان را در برابر تهدیدها حفظ کرده و توانمندي سازمان را جهـت   : WTاستراتژي هاي 

  کنترل تهدید به فرصت افرایش می دهند.  

   برنامه ریزي استراتژیک:
آرمان ها و اهداف ـ طرح ها و اقدامات ـ منـابع  « بیشتر برنامه ریزي ها بر اساس دیدگاه عقالیی، داراي شکل 

می باشند. در این مدلها، ابتدا آرمانها و اهداف سازمان تبیین شده، سپس طرح ها و اقـدامات الزم  » مورد نیاز

ی گردند. تغییر در شرایط محیط، سیاست هـا، نگـرش   تعیین و در نهایت منابع مورد نیاز براي انجام برآورده م

ها، دیدگاه ها، ساختارها، نظام ها و ... عواملی هستند که بر آرمانها و اهداف برنامه ریـزي تـأثیر گذاشـته و در    

  نهایت باعث تغییر برنامه می گردند.  

  ا نداشته و منجـر بـه شکسـت    برنامه ریزي در شکل عقالیی فوق، ظرفیت و توانایی مقابله با چنین تغییراتی ر

می گردد. این شرایط موجب رشد این تفکر شد که در برنامه ریـزي بایـد بتـوان مطـابق بـا تغییـرات، جهـت        

حرکت سازمان را تغییر داد و جهت و رفتار جدیدي را در پیش گرفت. این نگـرش زمینـه سـاز ابـداع برنامـه      

آرمان ها و اهداف تعیین می شوند هـدف برنامـه   آن ر ریزي استراتژیک شد. برخالف برنامه ریزي سنتی که د

ه به نوع، تنوع و ماهیت تغییرات موجود در محیط مـی  تریزي استراتژیک، تبیین و تدوین استراتژي است. بس

  توان ترکیبی از برنامه ریزي سنتی و برنامه ریزي استراتژیک را بکار برد.  

است. در اینجا تعریفی ارائه می شود که بتوانـد مفهـوم آن را    تعاریف مختلف و متفاوتی از استراتژي ارائه شده

در برنامه ریزي استراتژیک مشخص نماید. استراتژي برنامه، موضع، الگـوي رفتـاري، پرسـپکتیو، سیاسـت یـا      

تصمیمی است که سمت و سوي دیدگاه ها و جهت حرکت سازمان را نشان مـی دهـد. اسـتراتژي مـی توانـد      

  ایف و محدوده زمانی متفاوت تعریف شود.  تحت سطوح سازمانی، وظ
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برنامه ریزي استراتژیک گونه اي از برنامه ریزي اسـت کـه در آن هـدف، تعریـف و تـدوین استراتژیهاسـت. از       

آنجایی که استراتژي می تواند داراي عمر کوتاه یا بلند باشد برنامه ریزي استراتژیک مـی توانـد برنامـه ریـزي     

معنی هر آنچه را به استراتژي مربـوط  » استراتژیک« د اما متفاوت از آنهاست. واژه بلند مدت یاکوتاه مدت باش

گرفته شـده اسـت کـه بـه معنـاي رهبـري       » استراتگوس« از کلمه یونانی » استراتژي« باشد در بر دارد. واژه 

عمالی کـه  یافته براي اتخاذ تصمیم هاي اساسی و انجام ا اراست. برنامه ریزي استراتژیک کوششی است ساخت

توسط سازمان را شکل داده و مسـیر مـی بخشـد.    یت ها و دلیل انجام آن فعالیت ها ماهیت سازمان، نوع فعال

همان طور که استراتژي نظامی پیروزي در جنگ است، برنامه ریزي استراتژیک نیز طرق انجام مأموریت هاي 

  سازمان را دنبال می کند.

   

  

  مدل برایسون: 
این بخش مراحل فرآیند برنامه ریزي استراتژیک در قالب مـدل برایسـون را نمـایش مـی      نمودار آمده در آخر

دهد. همان طور که اشاره شد این مدل نتیجه بررسی خصوصیات مدلهاي قبلی و رفع نقاط  ضعف آنهـا بـراي   

یـک   کاربرد در سازمان هاي عمومی و غیر انتفاعی می باشد. همان طور که مالحظه می شود این مدل شـامل 

فرآیند پیوسته (مطابق با تعریف برنامه ریزي) و تکرار پذیر می باشد که پیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شـده  

و پس از اجراي آن تصمیم ادامه می یابد. در این جا این فرآیند در قالـب ده مرحلـه شـرح داده مـی شـود. از      

واند در بازنگري یا تکمیل مراحل پـیش از  خصوصیات این فرآیند این است که نتایج حاصل از هر مرحله می ت

  آن مورد استفاده قرار گیرند.  
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  مراحل فرآیند برنامه ریزي استراتژیک در مدل برایسون به شرح زیر می باشد: 
در این مرحله ضرورت برنامه ریزي استراتژیک براي سازمان مورد برنامه ریزي بررسی شـده   ـ توافق اولیه :1

وع برنامه ریزي حاصل می شود. سازمان ها، واحدها، گروه ها یا افـرادي کـه بایـد در برنامـه     و آشنایی با این ن

ریزي درگیر شوند مشخص گردیده و توجیه می شوند. مراحلی که در برنامه ریزي باید انجام شوند شـرح داده  

لسـات و نحـوه گـزارش    می شوند. روش انجام برنامه ریزي، زمانبندي انجام، آیین نامه هاي مورد نیاز بـراي ج 

  دهی مشخص می گردند. منابع و امکانات الزم تعیین می گردند.  

است که سازمان بـا آنهـا روبروسـت. در    » بایدهایی« وظایف رسمی و غیر رسمی سازمان  ـ تعیین وظایف:2

...) این مرحله هدف این است که سازمان و افراد آن وظایفی را که از طرف مراجع ذیصالح (دولـت، مجلـس و   

به آنها محول شده است شناسایی نمایند. شاید این هدف به ظاهر خیلی روشـن باشـد ولـی ایـن واقعیـت در      

بیشتر سازمانها وجود دارد که بیشتر افراد اختیارات و وظایف سازمانی را که در آن مشغول بکارند نمـی داننـد   

ر وظایف محول شده به سازمان عموماً کلـی  و اساسنامه آن را حتی براي یکبار مطالعه نکرده اند. از طرف دیگ

بوده و تمام فضایی را که سازمان می تواند در آن فعالیت کند تعریف نمی کند. بنابراین ضروري اسـت کـه بـا    

مطالعه وظایف مکتوب ومصوب سازمان اوالً با آن وظایف آشنا شد ( که از ایـن طریـق بعضـی از اختیـارات و     

می گردند)، ثانیاً مواردي را که در حیطه اختیارات سازمان قرار می گیرند اما تا ذینفعان سازمان نیز شناسایی 

  به حال کشف نشده اند، شناخت.  

ذینفع فرد، گروه یا سازمانی است که مـی توانـد بـر نگـرش، منـابع یـا خروجـی هـاي          ـ تحلیل ذینفعان:3

ذینفعان پیش درآمـد ارزشـمندي بـراي     سازمان تأثیر گذارد و یا از خروجی هاي سازمان تأثیر پذیرد. تحلیل

تنظیم بیانیه مأموریت سازمان است. تحلیل ذینفعان بسیار ضروري اسـت، چـرا کـه رمـز موفقیـت در بخـش       

  دولتی و غیر انتفاعی ارضاي ذینفعان کلیدي سازمان است. اگر سازمان
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ان به کار مـی برنـد، و وضـعیت    نداند که ذینفعان چه کسانی هستند، چه معیارهایی براي قضاوت درباره سازم

عملکردي سازمان در قبال این معیارها چیست، به احتمال زیاد نخواهد توانست فعالیت هایی را که باید بـراي  

  ارضاي ذینفعان کلیدي خود انجام دهد، شناسایی کند.  

سـازمان،  مأموریت سازمان جمالت و عباراتی است کـه اهـداف نهـایی     ـ تنظیم بیانیه مأموریت سازمان:4

فلسفه وجودي، ارزش هاي حاکم بر سازمان و نحوه پاسخگویی به نیاز ذینفعان را مشخص می کند. عالوه بـر  

این موارد، اختالفات درون سازمانی را مرتفع ساخته و بستر بحث ها و فعالیت هاي سـازنده و مـؤثر را همـوار    

مسـو مـی سـازد و انگیـزش و توجـه ذینفعـان       می کند. توافق بر مأموریت سازمان، تمام فعالیت هاي آن را ه

  سازمان خصوصاً کارکنان آن را افزایش می دهد.  

اساس استراتژیک عمل کردن شناخت شرایط است. یک بازیکن موفق فوتبـال    ـ شناخت محیط سازمان:5

تـیم  عالوه بر این که از توانایی ها و وظایف هر یک از اعضاي تیم خود آگاهی دارد، سـعی مـی کنـد شـرایط     

مقابل و نقاط قوت و ضعف هر یک از افراد آن را دریابد و با داشتن این مأموریت در ذهن یعنـی پیـروز شـدن    

در بازي، در هر لحظه بهترین حرکت را انجام دهد. براي این که یک سازمان نیز در رسیدن به مأموریت خـود  

  موفق گردد 

در این مرحله، محیط خارجی سازمان در قالـب شـرایط   باید شرایط حاکم بر خود را به خوبی شناسایی نماید. 

سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و تکنولوژي مورد بررسی قرار گرفته و نقـاط قـوت و ضـعف آنهـا بـراي سـازمان       

تعیین می گردند. در راستاي شناخت محیط سازمان، در این مرحله محیط داخلـی نیـز سـازمان تعیـین مـی      

زمان، در این مرحله محیط داخلی نیز در قالب ورودي ها، خروجـی هـا،   گردند. در راستاي شناخت محیط سا

  فرآیند و عملکرد سازمان مورد مطالعه قرار می گیرند.  

این مرحله قلـب فراینـد برنامـه ریـزي اسـتراتژیک       ـ تعیین موضوعات استراتژیک پیش روي سازمان:6

اختیارات، مأموریت، ارزشـها، محصـول   است. موضوعات استراتژیک تصمیمات سیاسی و اساسی هستند که بر 

یا خدمات ارائه شده مراجعان یا استفاده کنندگان، هزینه ها، تأمین منابع مالی، سازمان یا مدیریت تأثیر مـی  

  گذارد. هدف این مرحله تعیین انتخاب هایی است که سازمان با آنها مواجه است.  



١٢ 
 

ز موضـوعات اسـتراتژیک پـیش روي سـازمان بایـد      به منظور پرداختن به هر یک ا ـ تعیین استراتژي ها:7

اقداماتی صورت گیرد که در قالب برنامه ها، اهداف، طرح ها و... بیان می شوند. این اقدامات استراتژي نامیـده  

می شوند. در واقع استراتژي عبارت است از قالبی از اهداف، سیاست ها، برنامه ها، فعالیت هـا، تصـمیمات یـا    

  که مشخص می کنند سازمان چیست، چه  تخصیص هاي منابع 

  

کاري انجام می دهدو چرا آن را انجام می دهد. استراتژي ها مـی تواننـد تحـت سـطوح سـازمانی، وظـایف و       

  محدوده زمانی متفاوتی تعریف شوند.  

این مرحله می تواند در قالب مرحله قبل، مرحله تعیین اسـتراتژي هـا، انجـام    ـ شرح طرح ها و اقدامات: 8

اما از آنجایی که کار برنامه ریزي استراتژیک با تعیین استراتژي ها بـه پایـان مـی رسـد و اجـراي آن در       شود

قالب تعریف طرح ها و اقدامات و مدیریت استراتژیک برنامه تهیه شده انجام مـی شـود ایـن تفکیـک صـورت      

جـراي برنامـه و مـدیریت    گرفته است. به عبارت دیگر از این مرحلـه بـه بعـد از مـدل برایسـون مربـوط بـه ا       

استراتژیک می گردد. در این مرحله به منظور اجراي هر یک از استراتژي هاي انتخاب شـده تعـدادي طـرح و    

   اقدام تعریف می گردد. 

در این مرحلـه، توصـیفی از شـرایط آینـده سـازمان در صـورت        ـ تنظیم دورنماي سازمانی براي آینده:9

  و استفاده از تمام نیرو و منابع سازمان، ارائه می شود. این توصیف   بکارگیري استراتژي هاي تدوین شده

دورنماي موفقیت سازمان نامیده می شود که در آن شرحی از مأموریت، اسـتراتژي هـاي اساسـی، معیارهـاي     

عملکرد، بعضی از قواعد تصمیم گیري مهم و استانداردهاي اخالقی مد نظر همه کارمندان ارائه مـی شـود. در   

تنظیم چنین دورنمایی، افراد سازمان خواهنـد دانسـت کـه چـه انتظـاري از آنهـا مـی رود، پویـایی و          صورت

همسویی انگیزه و نیروي افراد در رسیدن به اهداف سازمان به وجود آمده و نیاز بـه نظـارت مسـتقیم کـاهش     

  می یابد.  
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ین شده در مرحله هشتم و بـر اسـاس   در این مرحله با استفاده از اطالعات تدو ـ برنامه عملیاتی یکساله:10

اولویت هاي تعیین شده توسط تصمیم گیران، یک برنامه عملیاتی تهیه شده و بر اساس آن مدیریت و کنترل 

  طرح ها و اقدامات انجام می شود.  

  

  

  (مدل برایسون)
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  هبرنامه استراتژیک بیمارستان پیمان
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  :(Mission)سالتر
 

 ارزشهاي بر تکیه با جهرم پزشکی علوم دانشگاه به  تحقیقات بالینی بیمارستان پیمانیه وابستهواحد توسعه 
 و آنان، مشارکت جلب و مردم به خدمت هدف با و محوري عدالت قانون، به پایبندي با و اخالقی، اسالمی،

 منظور به و انشگاهد رسالت تحقق راستاي در استانی هاي توانمندي و انسانی هاي سرمایه از گیري بهره
 – کاربردي تحقیقات انجام براي مناسب بستر نمودن فراهم دار عهده سالمت، با مرتبط دانش نشر و تولید

پایه و مشارکتی با کیفیت باال در راستاي تامین نیازهاي واقعی جامعه از طریق بکارگیري منابع دولتی و 
ب سیاست هاي ملی و منطقه اي می باشد و در خصوصی داخل و خارج متناسب با فرهنگ جامعه در چارچو

 .حداکثر تالش خود را مبذول خواهد نمودو بیمارستان راستاي تحقق اهداف پژوهشی دانشگاه 
 
  

  :(Vision)انداز چشم
 

 طریق از و الهی اقدس ذات از عانتاست با تا کرد خواهد تالشواحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پیمانیه 
و  در دانشگاه بنیادي و اجراي مستمر و دقیق وظایف خود-کاربردي هاي پژوهش نجاما ظرفیت سازي

ارتقاء از تکنولوژي هاي روز، موجبات گسترش علم و افزایش توان افراد در جهت  همچنین با بهره گیري
 5تا زیر با سرلوحه قراردادن اهداف کلی  در نظر دارد واحد. این را فراهم آورد سطح سالمت و اقتصاد منطقه

  قرار گیرد:کشور واحدهاي توسعه تحقیقات بالینی در ردیف رتبه هاي نخست  سال آتی
  

  :(Values)ارزشها
 

   انسانی کرامت حفظ -1
 مقررات و قوانین رعایت -2
 اسالمی ارزشهاي به پایبندي -3
 پزشکی هاي پژوهش در اخالق رعایت -4
 پایدار توسعه -5
 «محور دانایی توسعه» ساله بیست ندازا چشم دوم هدف راستاي در اجتماعی عدالت رعایت -6
 تحقیق و محقق واالي جایگاه به نهادن ارج -7
 تحقیق انجام در هدفمندي -8
 ساالري شایسته -9
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  اهداف: 
  زیستی–دانش نوین در عرصه هاي علوم بالینی و علوم بهداشتی و انتقال تولید -1

  ت جامعهانجام پژوهش هاي میدانی براي شناخت مشکالت بهداشتی و سالم-2

  تدوین و آزمون راهکارهاي تداخلی و بنیادي براي ارتقاء سطح سالمت جامعه-3

  تولید دانش در زمینه پزشکی مولکولی وسلول بنیادي-4

  همگرایی با انقالب در سیستم هاي اطالع رسانی و فراهم نمودن زمینه جذب تکنولوژیهاي اطالعاتی  -5

  بیمارستانیپژوهشهاي مشترك بین تدوین -6

  

نفـر از اعضـاء، مـدیریت،     24برنامه استراتژیک مرکز آموزشی درمانی بیمارستان پیمانیـه بـا حضـور    

  ریاست، مسئولین کلیه واحدهاي درمانی به شرح زیر آماده گردیده است.  

  اعضاء تیم بیمارستان

  توضیحات  مدرك تحصیلی  سمت  نام و نام خانوادگی

    تخصص طب و اورژانسم  ریاست بیمارستان  دکتراسماعیل رعیت دوست

    کارشناس پرستاري  مدیریت بیمارستان  عبدالعظیم جوکار

    متخصص قلب و عروق  معاون آموزشی و پژوهشی  حمد شجاعیدکتر م

    طب و اورژانسمتخصص   EDOمسئول   سمانه عبیريدکتر 

    کارشناس پرستاري  مدیربهبودکیفیت  سهیالسامانی جهرمی

    تاريکارشناس پرس  مترون  مریم عدنانی

   کارشناس پرستاري  سوپروایزر آموزشی  میترا صادقی 

کارشناس واحد توسعه   نوید کالنی

  تحقیقات بالینی

    کارشناس هوشبري

    کارشناس پرستاري  EDOکارشناس   شهناز رحمانیان

    کارشناس پرستاري  EDOکارشناس   محبوبه رزمی

    پستانفوق تخصص سرطان   رییس دانشکده پزشکی  دکتر مرضیه حق بین

    متخصص ارتوپدي  عضو شوراي بالینی دکتر پورمختاري

    متخصص عفونی عضو شوراي بالینی دکتر شاکري 
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    فوق تخصص غدد عضو شوراي بالینی دکتر آهی 

    متخثث داخلی عضو شوراي بالینی دکتر ژیال رحمانیان 

    پاتولوژیست عضو شوراي بالینی دکتر زارع 

    متخصص داخلی الینیعضو شوراي ب دکتر رستمی 

    متخصص زنان و زایمان عضو شوراي بالینی دکتر راسخ

    متخصص اطفال عضو شوراي بالینی دکتر وحید مقرب

    متخصص بیهوشی عضو شوراي بالینی  دکتر محمد صادق صنیع

    متخصص طب و اورژانس عضو شوراي بالینی  دکتر حمیده اکبري

    متخصص بیهوشی عضو شوراي بالینی  دکتر محمد حسن دم شناس

    متخصص زنان و زایمان عضو شوراي بالینی  دکتر زهرا مصلی نژاد

    فوق تخصص باروري و ناباروري عضو شوراي بالینی  دکتر مهشید البرزي

    متخصص عفونی عضو شوراي بالینی  دکتر علیرضا عباسی

    متخصص قلب و عروق عضو شوراي بالینی  دکتر خاطره دهقانی

  
  

  

  افراد ذینفع: 

  و غیر دولتی شهرستان  دولتیو سازمان هاي و مؤسسات  کلیه ادارات ـ 1

سـازمان مـدیریت و    -  وزارت بهداشـت و درمـان وآمـوزش پزشـکی     - کلیه پرسنل -دانشگاه آزاد ـ  2

 - امامان جمعه و جماعـت  - مردم - بیماران نوشتاري و شنیداري–رسانه هاي دیداري   - برنامه ریزي

   بیمارستان مطهري و درمانگاههاي شهر

   مشتریان داخلی:

   )و .... اداري –خدمات  - ماما -بهیار -پرستار -(پزشک کلیه پرسنل بیمارستان -

   معاونت هاي دانشگاه -

   ها روساي دانشکده -

   روساي بیمارستان -
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   اعضاي هیات علمی -

   مدیران آموزش -

   اعضاي هیئت رئیسه -

  هاي علوم پزشکیـ دانشگاه  

  مشتریان خارجی:  

  بیماران سرپائی و بستري -

   همراهان بیماران -

   کلیه مردم شهر وروستا -

  دانشجویان  -

   دانشگاه  آزاد و دانشگاه علوم پزشکی ـ

   پرستاران -متخصصین،کارشناسان و داروسازان ، دندانپزشکان،پزشکان -
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  تجزیه
  )SWOT( و تحلیل سوات
  

(بررسی عوامل داخلی، خارجی، تهدید 
  وفرصت)
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در تهیه این برنامه پس از تعیین چشم انداز، رسالت، ارزش ها و ذینفعان در ابتـدا فرصـت   

ها، تهدیدها و نقاط قوت و ضعف مورد بررسی، سپس با استفاده از مـاتریس سـوات بـدین    

  شرح  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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ضریب   ارزیابی عوامل خارجی  ردیف
)1-0(  

نمره 
)4-1(  

نمره نهایی 
  ضریب)× (نمره 

       فرصت ها
1  O1- 1/0  2  05/0  وزارت متبوع یدر معاونت پژوهش يقو یوجود متول  
2  O2- 1/0  2  05/0  ر)همجوا يها مارستانی(بخصوص ب گرید يها مارستانیمشترك با ب يامکان انجام طرحها  
3  O3- 09/0  2  045/0  ها و دانشگاهها مارستانیب ریسا دگاهیاز د مارستانیممتاز دانشگاه و ب تیموقع  
4  O4- 05/0  2  025/0  کشور و جهان یمراکز علم گرید یقاتیتحق يطرحها جیامکان استفاده از نتا  
5  O5- 075/0  3  025/0  يمنطقه ا و يکشور یقاتیتحق يوجود طرحها  

6  O6- 1/0  2  05/0  يکشور يها شیره ها و هماامکان شرکت در کنگ  

7  O7- 105/0  3  035/0  اطالعات يمناسب جهت استفاده از فناور نهیزم  

8  O8- 75/0  3  025/0  در وزارت متبوع یاتیو عمل کیاستراتژ تیریمد دگاهید  

9  O9- 75/0  3  025/0  يکشور ياستگذاریدر س يمدار يمشتر دگاهیوجود د  

10  O10-  105/0  3  035/0  درصد 3. تا /5وجود اعتبارات  

11  O11- 09/0  2  045/0  قاتیتحق شگاهیو آزما یاز امکانات پژوهش یامکان کسب درآمد مال 

  
12  O12- یمشارکت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک )EDC1/0  2  05/0  ) در امر پژوهش در آموزش  
13  O13- 08/0  2  04/0   بیمارستان نانو کارک انیو دانشجو یدر کادر علم یمناسب پژوهش زهیانگ  

14  O14- سالک-کاالآزار- یتاالسم-یخاص و بوم يهایماریانجام پژوهش (وجود ب يبرا یکاف نهیزم ،
 ) سکته حاد مغزي، اهدا عضو، بیماران ترومایی

 

05/0  2  1/0  

15  O15- 09/0  3  035/0 وجود سرویس هاي متعدد درمانی  

16  O16- 09/0  2  045/0 وجود رزیدنت  

17  O17- 1/0  2  05/0 ارتقا اساتید به مرتبه دانشیاري  

  3.37    50 تهدیدها 

1  T 1- 3/0  4  075/0  در کشور یبودن سرانه بودجه پژوهش نییپا  
2  T 2- 135/0  3  045/0  یپژوهش ازیمورد ن يبا برنامه ها مارستانیبه ب یصیتخص يعدم تناسب بودجه ها  
3  T 3- يها نگرهک التیو تسه یمطالعات يمرتبط با فرصتها ریاگدست و پ ينامه ها نییو آ نیقوان 

  خارج از کشور
06/0  2  12/0  

4  T 4- 04/0  1  04/0  جامعه ازیبر ن یمبتن يسازمانها به پژوهشها گرید یتوجه ناکاف  
5  T 5- و توسعه  ( قیکمبود مراکز تحقResearch and Developmentو موثر در  ي) قو

  مارستانیب
05/0  3  15/0  

6  T 6- 12/0  2  06/0  پژوهش در امر آموزش ، نظام سالمت و صنعت يدستاوردها یناکاف يریبه کارگ  
7  T 7- 105/0  3  035/0نور و آزاد  امیپ يدر امر پژوهش مانند (دانشگاهها یبرون دانشگاه يبخش ها یمشارکت ناکاف  
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  ...) یاسالم
8  T 8- مر اتوانمند در  یعلم أتیه يامناسب جهت جذب اعض يکمبود جاذبه ها و امکانات شهر

  پژوهش
04/0  3  12/0  

9  T 9- 09/0  3  03/0  شجوان و عالقمند در امر پژوه يروهایدر جذب ن یو استخدام یقانون يها تیمحدود  
10  T 10- 05/0  2  025/0  بزرگ يتوسط دانشگاهها یفعال پژوهش یعلم أتیه يجذب اعضا  
11  T 11- 02/0  1  02/0  بستر مناسب جهت پژوهش  يم آورباال بودن نرخ تورم در خصوص فراه  
12  T 12- 06/0  3  02/0  در کشور  یو اطالعات یارتباط يتوان کم تکنولوژ  
13  T 13- 05/0  2  025/0   استگذارانیاز موارد در عملکرد س ینبودن امر پژوهش در برخ تیدر اولو  
14  T 14- 06/0  3  02/0  در امر پژوهش یبخش نیب يهایبودن همکار یناکاف  
15  T 15- 06/0  3  02/0 ینیبال قاتیاستقالل واحد توسعه تحق يبرا یاستینبود س  

  31/1  ـــ  50 جمع 

EFE = O+T=1/11 +1/31 =2/42     :42/2جمع کل  

  
  
  
  

ضریب   ارزیابی عوامل داخلی   ردیف
)1-0(  

نمره 
)4-1(  

نمره نهایی 
  ضریب)× (نمره 

       نقاط قوت

1  S1 – 09/0  3  03/0   ستانماریدر ب قاتیانجام تحق يالزم برا التیبا ارائه تسه یتیریمد مثبت نگرش وجود  
2  S2-18/0  2  09/0  ینیبال قاتیتوسعه تحق يدر شورا یقاتیتحق يطرحها بیتصو قیو دق یروند مناسب علم  
3  S3 –يحهادر انجام طر انیو دانشجو یعلم ئتیه يمشارکت اعضا براي مناسب نسبتا بستر وجود 

   یاتقیتحق
035/0  3  105/0  

4  S4- ازیدر پژوهش، ن اخالقق،یپژوهش (روش تحق یتخصص يکارگاهها يدر برگزار يتوانمند 
  و ...) search،یسیمقاله نو، spss وتر،یکامپ ،یسنج

03/0  3  09/0  

5  S5- گره کن در یو کادر آموزش یعلم أتیه ياعضا یجهت مشارکت کاف التیتسه جادیدر ا ییتوانا
  یو خارج یخلدا يها

035/0  3  105/0  

6  S6-075/0  3  025/0  مارستانیفعال در  ب یپژوهش يوجود شوراها  
7  S7-09/0  3  03/0  یقاتیتحق يطرحها یابیمتخصص جهت ارز يروهایوجود ن  
8  S8-16/0  4  04/0  به بخش پژوهش افتهی صیوجود اعتبارات تخص  
9  S9-105/0  2  035/0  ینیبال تقایمرکز توسعه تحق تیو سا یوجود سامانه پژوهش  
10  S10- 05/0  2  025/0  عالقمند به پژوهش انیدانشجو يوجود گروهها  
11  S11- 06/0  2  03/0  انیو دانشجو یعلم أتیه ي(کتابخانه) جهت اعضا یو اطالعات یوجود منابع علم  

  42/1  ــــ  47 نقاط ضعف                                              جمع

1  W1- 1/0  2  05/0  انجام شده  یقاتیتحق يطرحها جینتا یعف در اطالع رسانض  

2  W2-  135/0  3  045/0  ضعف در جذب اعتبار الزم از منابع خارج از دانشگاه  
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3  W3- 12/0  3  04/0  )یسنج ازیمنطقه (ن يها تیانجام شده براساس اولو يبودن پژوهش ها یناکاف  

4  W4- 06/0  3  02/0  یپژوهش رانیمتعدد مد يتهایمسئول  

5  W5- 04/0  4  02/0   تانمارسیدر  ب يکشور ای يمنطقه ا يها ناریسم يجهت برگزار یکیزیف یامکانات ناکاف  

6  W6- 1/0      4  025/0   یقاتیتحق زاتیکمبود تجه  

7  W7- 0.05  1  025/0  یمطالعات يضعف در استفاده از فرصت ها  

8  W8- 02/0  1  02/0  مطالعات هیتجزو یدر بررس يجهت مشاوره آمار رویکمبود ن  

9  W9- 0/03  1  03/0  یکارشناس پژوهش يرویکمبود ن  

10  W10- 05/0  2  025/0  توانمند و عالقمند در امر پژوهش یعلم أتیکمبود ه  

11 W11- 1/0      4  025/0  یقاتیتحق يطرح ها بیکمبود سرعت تصو  

12 W12- 0.06  3  02/0  یمصرف اعتبارات پژوهش يبرا يزیعدم برنامه ر  

13 W13- 1/0      4  025/0  یفعال پژوهش یعلم اتیه يروهایضعف در جذب ن  

14 W14- 05/0  2  025/0  ینیبال یو فوق تخصص یتخصص ينبود بخشها  

15 W15- 05/0  2  025/0  یعلم اتیه ياعضا يبرا ینترنتیعدم پوشش مناسب ا  

16 W16- 0.03  1  03/0  مارستانیدر ب یکمبود فرهنگ کارگروه  

17 W17- ی(مثالً امور مال یپژوهش يتهایدر امر فعال يروند کند مراحل ادار (  
 

025/0  2  05/0  

18 W18- 1/0      4  025/0 یشلوغی بیش از حد بیمارستان و عدم همکاري پرسنل جهت شرکت در کارهاي تحقیقات  

19 W19- 05/0  2  025/0 کمبود رزیدنت در سایر تخصص هاي بالینی  

20 W20-  06/0  3  02/0 فیزیکی آموزشکمبود فضاي  
  41/1  ــــ  53 جمع 

IFE=S+W=1/42+1/41=2/83       
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  )SWOT( ماتریس سوات 
  

  ماتریس ارزیابی عوامل
  )IFEداخلی ( 

  
  ماتریس ارزیابی 
  )EFEعوامل خارجی (

  Sنقاط قوت ـ
  نقاط قوت را فهرست کنید

  Wنقاط ضعف ـ 
  نقاط ضعف را فهرست کنید

  
  Oا ـ فرصت ه

  فرصت ها را فهرست کنید
  

  SOاستراتژي هاي 
با بهره جستن از قوت ها در صدد 
  بهره برداري از فرصت ها برآیید.

  WOاستراتژي هاي 
با بهره جستن از فرصت ها نقاط 

  ضعف را از بین ببرید.

  
  Tتهدیدات ـ 

  تهدیدات را فهرست کنید
  

  STاستراتژي هاي 
قوت براي احتراز از تهدیدات از نقاط 

  استفاده کنید.

  WTاستراتژي هاي 
نقاط ضعف را کاهش دهید و از 

  تهدیدات پرهیز کنید.
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  ماتریس سوات
  

  )Sقوت ها (  
قوت هاي سازمان یا کسب و کار 

  را فهرست کنید. 
S1   
S2  

. 

. 

. 
Sn 

  ) Wضعف ها (
ضعف هاي سازمان یا کسب و کار 

  را فهرست کنید. 
W1   
W2  

. 

. 

. 
Wn  

  )Oرست ها (فه
فرصت هاي سازمان یا کسب و 

  کار را فهرست کنید. 
O1   
O2 

.  

. 

. 
On  

 SOاستراتژي 
(مطابق با استراتژي هاي 

  تهاجمی) 
با بهره جستن از قوت ها در صدد 
  بهره برداري از فرصت ها برآیید. 

 WOاستراتژي 
(مطابق با استراتژي هاي محافظه 

  کارانه)
 با بهره جستن از فرصت ها، ضعف

  را از بین ببرید. 

  )Tفهرست ها (
فرصت هاي سازمان یا کسب و 

  کار را فهرست کنید. 
T1   
T2  

.  

. 

.  
Tn  

  STاستراتژي 
  (مطابق با استراتژي هاي رقابتی) 
براي احتراز از تهدیدها از قوت ها 

 استفاده کنید. 
  

 WTاستراتژي 
  (مطابق با استراتژي هاي تدافعی) 

ضعف ها را کاهش دهید و از 
  تهدیدها پرهیز کنید. 
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   IEماتریس داخلی و خارجی 

  ) IFE(جمع نمره ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 
  
  

  
  

  

  
  
  
  
  

       

  

  
قرار گرفته و نقاط قوت و  5/2با توجه به نمرات داده شده که در آن فرصت ها و تهدیدها زیر 

(اسـتراتژي   stاده بـراي بیمارسـتان اسـتراتژي    ، لذا استراتژي مورد اسـتف  5/2ضعف باالي 

تغییر) که در آن باید با استفاده از نقاط قوت بتوان بر تهدیدات غلبه کرده و آن را تبدیل بـه  

   فرصت استراتژیک نمود.

  

    4                                        3                                                                                   2                                                  1 

  تهاجمی
  
SO 

  استراتژي چندگانه
  

WO 

  استراتژي تغییر 
ST 

  استراتژي تدافعی 
  

WT 

W 
 

S 
 

O 
 

T 
 

EFE =1/11 +1/31 =2/42  
IFE =1/42 +1/41 =2/83   
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  )Sقوت ها (  
S1 – التیبا ارائه تسه یتیرمدی مثبت نگرش وجود 

   مارستانیدر ب قاتیانجام تحق يالزم برا
S2-يطرحها بیتصو قیو دق یناسب علمروند م 
  ینیبال قاتیتوسعه تحق يدر شورا یقاتیتحق
S3 –يمشارکت اعضا براي مناسب نسبتا بستر وجود 

   یقاتیتحق يدر انجام طرحها انیو دانشجو یعلم ئتیه
  

S4- پژوهش  یتخصص يکارگاهها يدر برگزار يتوانمند
 وتر،یکامپ ،یسنج ازیدر پژوهش، ن اخالقق،ی(روش تحق

spss ،یسیمقاله نو،search (... و  
S5- یجهت مشارکت کاف التیتسه جادیدر ا ییتوانا 

 يدر کنگره ها یو کادر آموزش یعلم أتیه ياعضا
   یو خارج یداخل
S6-مارستانیفعال در  ب یپژوهش يوجود شوراها  
S7-يطرحها یابیمتخصص جهت ارز يروهایوجود ن 
  یقاتیتحق
S8-به بخش پژوهش تهافی صیوجود اعتبارات تخص  
S9-مرکز توسعه  تیو سا یوجود سامانه پژوهش
  ینیبال قاتیتحق

S10- عالقمند به پژوهش انیدانشجو يوجود گروهها  
S11- (کتابخانه) جهت  یو اطالعات یوجود منابع علم
  انیو دانشجو یعلم أتیه ياعضا

  ) Wضعف ها (
S1 – قاتیانجام تحق يالزم برا التیبا ارائه تسه یتیرمدی مثبت نگرش وجود 
  مارستانیدر ب
S2-توسعه  يدر شورا یقاتیتحق يطرحها بیتصو قیو دق یروند مناسب علم
 ینیبال قاتیتحق
S3 –نایو دانشجو یعلم ئتیه يمشارکت اعضا براي مناسب نسبتا بستر وجود 

  یقاتیتحق يدر انجام طرحها
S4- اخالق،قیپژوهش (روش تحق یتخصص يکارگاهها يدر برگزار يتوانمند 

 و ...) search،یسیمقاله نو، spss وتر،یکامپ ،یسنج ازیدر پژوهش، ن
S5- ادرکو  یعلم أتیه ياعضا یجهت مشارکت کاف التیتسه جادیدر ا ییتوانا 

 یو خارج یداخل يدر کنگره ها یآموزش
S6-مارستانیفعال در  ب یپژوهش يوجود شوراها 
S7-یقاتیتحق يطرحها یابیمتخصص جهت ارز يروهایوجود ن 
S8-به بخش پژوهش افتهی صیوجود اعتبارات تخص 
S9-ینیبال قاتیمرکز توسعه تحق تیو سا یوجود سامانه پژوهش 

S10- عالقمند به پژوهش انیدانشجو يوجود گروهها 
S11- و یعلم أتیه ي(کتابخانه) جهت اعضا یو اطالعات یوجود منابع علم 

 انیدانشجو
 جمع                          ضعف                     نقاط
W1- انجام شده  یقاتیتحق يطرحها جینتا یضعف در اطالع رسان 
W2-  ضعف در جذب اعتبار الزم از منابع خارج از دانشگاه 
W3- ازیمنطقه (ن يها تیانجام شده براساس اولو يبودن پژوهش ها یناکاف 
 )یسنج
W4- یپژوهش رانیمتعدد مد يتهایمسئول 
W5- يورکش ای يمنطقه ا يها ناریسم يجهت برگزار یکیزیف یت ناکافامکانا 
  مارستانیدر  ب
W6- یقاتیتحق زاتیکمبود تجه  
W7- یمطالعات يضعف در استفاده از فرصت ها 
W8- مطالعات هیوتجز یدر بررس يجهت مشاوره آمار رویکمبود ن 
W9- یکارشناس پژوهش يرویکمبود ن 

W10- و عالقمند در امر پژوهشتوانمند  یعلم أتیکمبود ه 
W11- یقاتیتحق يطرح ها بیکمبود سرعت تصو 
W12- یمصرف اعتبارات پژوهش يبرا يزیعدم برنامه ر 
W13- یفعال پژوهش یعلم اتیه يروهایضعف در جذب ن 
W14- ینیبال یو فوق تخصص یتخصص ينبود بخشها 
W15- یعلم اتیه ياعضا يبرا ینترنتیعدم پوشش مناسب ا 
W16- مارستانیدر ب ید فرهنگ کارگروهکمبو 
W17- یالم(مثالً امور  یپژوهش يتهایدر امر فعال يروند کند مراحل ادار ( 
W18- پرسنل جهت شرکت در  يو عدم همکار مارستانیاز حد ب شیب یشلوغ
 یقاتیتحق يکارها

W19- ینیبال يتخصص ها ریدر سا دنتیکمبود رز 
W20- آموزش یکیزیف يکمبود فضا  
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  )Oا (فهرست ه
O1- وزارت متبوع یدر معاونت پژوهش يقو یوجود متول 

O  گرید يها مارستانیمشترك با ب يامکان انجام طرحها -2
 همجوار) يها مارستانی(بخصوص ب

O  ریسا دگاهیاز د مارستانیممتاز دانشگاه و ب تیموقع -3
 ها و دانشگاهها مارستانیب

O مراکز  گرید یقاتیتحق يطرحها جیامکان استفاده از نتا -4
 کشور و جهان یعلم

O  يو منطقه ا يکشور یقاتیتحق يوجود طرحها -5

O6- يکشور يها شیامکان شرکت در کنگره ها و هما 

O7- اطالعات يمناسب جهت استفاده از فناور نهیزم 

O  در وزارت متبوع یاتیو عمل کیاستراتژ تیریمد دگاهید -8

O9- يورکش ياستگذاریدر س يمدار يمشتر دگاهیوجود د 

O10-  درصد 3. تا /5وجود اعتبارات 

O11- شگاهیو آزما یاز امکانات پژوهش یامکان کسب درآمد مال 
 قاتیتحق

O1  یمشارکت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک -2
)E DCدر امر پژوهش در آموزش ( 

O13- و  انیو دانشجو یدر کادر علم یمناسب پژوهش زهیانگ
  مارستانیکارکنان ب

O1 خاص و  يهایماریانجام پژوهش (وجود ب يبرا یکاف نهیزم -4
اهدا عضو،  ،يسالک، سکته حاد مغز-کاالآزار-یتاالسم-یبوم

 ) ییتروما مارانیب

O1  یمتعدد درمان يها سیوجود سرو -5

O16- دنتیوجود رز 

O17- ياریبه مرتبه دانش دیارتقا اسات  

 SOاستراتژي 
  (مطابق با استراتژي هاي تهاجمی) 

ن از قوت ها در صدد با بهره جست
  بهره برداري از فرصت ها برآیید. 

 WOاستراتژي 
  (مطابق با استراتژي هاي محافظه کارانه)

با بهره جستن از فرصت ها، ضعف را از بین 
  ببرید. 

  )Tفهرست ها (
T1 T 1- در کشور یبودن سرانه بودجه پژوهش نییپا  

T 2- مه برنابا  مارستانیبه ب یصیتخص يعدم تناسب بودجه ها
  یپژوهش ازیمورد ن يها

T 3- يصتهامرتبط با فر ریدست و پاگ ينامه ها نییو آ نیقوان 
  خارج از کشور يکنگره ها التیو تسه یمطالعات

T 4- ازینبر  یمبتن يسازمانها به پژوهشها گرید یتوجه ناکاف 
  جامعه

T 5- و توسعه  ( قیکمبود مراکز تحقResearch and 

Developmentمارستانیوثر در بو م ي) قو  
T 6- ش ، پژوهش در امر آموز يدستاوردها یناکاف يریبه کارگ

  نظام سالمت و صنعت
T 7- در امر  یبرون دانشگاه يبخش ها یمشارکت ناکاف

  ...) ینور و آزاد اسالم امیپ يپژوهش مانند (دانشگاهها
T 8- مناسب جهت جذب  يکمبود جاذبه ها و امکانات شهر
  وانمند در امر پژوهشت یعلم أتیه ياعضا

T 9- يروهایدر جذب ن یو استخدام یقانون يها تیمحدود 
  جوان و عالقمند در امر پژوهش

T 10- توسط  یفعال پژوهش یعلم أتیه يجذب اعضا

  STاستراتژي 
ه حوز یتالش در جهت اصالح و بهبود ساختار سازمان -1

و امور  يدر مراحل ادار عیپژوهش به منظور تسر
 s1-s8-s9-s11-s12-T2-T3-T13-T16–پژوهش

   
 اتیه ریو غ یعلم اتیه يجذب اعضا يتالش برا  -2

 مارستانیب یعملکرد پژوهش شیتوانمند جهت افزا یعلم
s1-s6-T8-T10 

  
در  یتالش جهت باال بردن فرهنگ کار گروه -3
  .s1-s3-s4-s9-T7-T14-T15  مارستانیب
.  
.  

 WTاستراتژي 
  (مطابق با استراتژي هاي تدافعی) 

ضعف ها را کاهش دهید و از تهدیدها پرهیز 
  کنید. 
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  بزرگ يدانشگاهها
T 11- سب بستر منا يباال بودن نرخ تورم در خصوص فراهم آور

  جهت پژوهش 
T 12- در کشور  یاطالعاتو  یارتباط يتوان کم تکنولوژ  
T 13- از موارد در ینبودن امر پژوهش در برخ تیدر اولو 

   استگذارانیعملکرد س
T 14- در امر پژوهش یبخش نیب يهایبودن همکار یناکاف  

T 15- ینیلبا قاتیاستقالل واحد توسعه تحق يبرا یاستینبود س  
  
 

 

  : STاستراتژي هاي 
) ویا تبـدیل آنهـا بـه    Tدر جهت کنترل تهدیدها ( s)موضوعات راهبردي مبتنی بر استفاده از نقاط قوت (

  فرصت ها می باشد . 

و بهبود ساختار سازمانی حوزه پژوهش به منظور تسریع در مراحل اداري تالش در جهت اصالح  -1

  s1-s8-s9-s11-s12-T2-T3-T13-T16–و امور پژوهش

تالش براي جذب اعضاي هیات علمی و غیـر هیـات علمـی توانمنـد جهـت افـزایش عملکـرد         -2

 s1-s6-T8-T10 بیمارستان پژوهشی

 s1-s3-s4-s9-T7-T14-T15ان  تالش جهت باال بردن فرهنگ کار گروهی در بیمارست -3

  WT:استراتژیهاي 
) ویـا  T) توانمند سازي سـازمانی جهـت کنتـرل تهدیـدها (    Wموضوعات راهبردي مبتنی بر رفع نقاط ضعف (

  تبدیل آنها به فرصت ها 

اطالع رسانی دقیق و مستمرنتایج طرحهـاي تحقیقـاتی انجـام شـده جهـت جلـب مشـارکت         -1

 W1-T4-T7-T14-T15رون دانشگاهی بیمارستان هاي دیگر و بخش هاي ب

تالش جهت ایجاد جاذبه هاي مناسب براي جذب اعضاي هیـات علمـی توانمنـد پژوهشـی و      -2

 W2-W6-T5-T8-T10-T11فراهم آوري بستر مناسب پژوهش 
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ساماندهی ساعات کاري مدیران و مسئولین پژوهشی جهت برنامـه ریـزي و پیشـبرد اهـداف      -3

 W4-T13-T14-T15پژوهشی 

ي و امکان استفاده از فرصت هـاي مطالعـاتی جهـت بـه کـارگیري دسـتاورد هـاي        بستر ساز -4

 W9-T6-T8پژوهش در امر آموزش و درمان 

  

  :WOاستراتژي هاي 
) در جهت توانمند سازي سـازمانی و رفـع نقـاط    Oموضوعات راهبردي مبتنی بر استفاده از فرصت ها (

  می باشد.W)    ضعف (

-W2-O1مالی الزم جهت تقویت فعالیتهاي پژوهشـی   تالش براي افزایش جذب اعتبارات -1

O3 

بستر سازي جهت اطالع رسانی نتایج طرحهاي تحقیقاتی بـا اسـتفاده از فـن آوري اطالعـات      -2

 .W1-O7مانند اینترنت و سایر منابع علمی و اطالعاتی 

-W3-O3 –O5تالش براي افزایش تعـداد طرحهـاي تحقیقـاتی کشـوري و منطقـه اي       -3

O14 

علمی و کارکنـان بیمارسـتان در امـر    هیات یجاد انگیزه و مشارکت مناسب کادر تالش براي ا -4

 W4-O13-O15پژوهش 

-W5-W6-W7تالش براي تامین اعتبارات و امکانـات فیزیکـی و تجهیـزات تحقیقـاتی       -5

O1 –O8-O10 

 W8-O8تالش در جهت پایش و ارزشیابی فعالیت هاي پژوهشی  -6

-W9-O1-O4-O10ان داخلـی و خـارجی   ایجاد انگیزه براي همکـاري بـین پژوهشـگر    -7

O115 
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  :ینیبال قاتیواحد توسعه تحق (Goal) کالن اهداف
 .G1 در راستاي ایمنی بیمار توسعه تحقیقات بالینی ارتقاء و حفظ  
 .G2 تحقیقات کیفی و کمی توسعه 
 .G3 بخشی برون و بخشی درون مشارکت جلب 
. G4  بیمارستان پژوهشی هاي داده ثبت و آوري جمع نظام ساماندهی 
 .G5 فراگیران و کارکنانبیمارستان علمی هیات اعضاي پژوهشی توانمندي ارتقاءسطح ،  

 
    

واحد توسعه تحقیقـات   (Objectives) جزیی اهداف و (Goal) کالن اهداف
  بالینی

 
G1  .در راستاي ایمنی بیمار توسعه تحقیقات بالینی ارتقاء و حفظ  

 .G1O1 توسعه تحقیقات بالینی به منظور بهبود وضعیت پژوهشی اصالح ساختار واحد  
  .G1O2افزایش رضایت مندي اعضاي هیت علمی و کارکنان  

.G1O3 ارتقاي توانمند سازي اعضاي هیت علمی، فراگیران و کارکنان 

.G1O4 اجراي استانداردهاي مدیریت خطا و حوادث  
 

.G2 تحقیقات کیفی و کمی توسعه: 

 .G2O1 المللی بین هاي نمایه در علمی مقاالت انتشار ISI و PubMed حداقل و صعودي روند با 
  1401 سال پایان تا مقاله100

 .G2O2علمی جامع نقشه در مندرج شرایط با مطابق پژوهش پشتیبان و پژوهشگر نفر3   حداقل جذب 
 )1401( ساله پنج برنامه پایان تانفر 15، در هر سال فراخوان جذب هیات علمی به تعداد سالمت

 .G2O3 1401(  ساله پنج برنامه پایان تا پژوهشکده 1 و تحقیقاتمرکز 3 حداقل تاسیس پیگیري(  
 .G2O4سرمایه و امکان حد تا سالمت حوزه محصوالت داخلی  بازار سهم به دستیابی جهت در تالش 

ول از بازار داخل محص 1و حداقل  سالمت حوزه در فعال دولتی غیر نهادهاي از حمایت براي مناسب گذاري
 1401تا پایان سال 
 .G2O5 1401 سال پایان تا سال هر  در مورد 1 به سالمت حوزه در ها پتنت تعداد ثبت ارتقاء 
  .G2O6 کل% 5 حداقل ساالنه میزان به صنعت و بیمارستانی مراکز بین مشترك هاي طرح به دستیابی 

 مصوب ي ها طرح
   .G2O7 بیمارستان  پژوهشی ورايش به اختیار تفویض افزایش  
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 .G2O8  ساالنه بطور بیمارستان  در تحقیقاتی هاي طرح %20 افزایش  
 .G2O9 20 ساله هر میزان به خاص زمینه یک در شده چاپ مقاالت و تحقیقاتی هاي طرح افزایش 

   ساله پنج برنامه پایان تا درصد
 .G2O10 در شده چاپ مقاالت و تحقیقاتی ايه طرح انجام جهت در علمی هیات اعضاي کلیه هدایت 

   خود تخصصی زمینه
 .G2O11پنج ساله  برنامه طول در اي منطقه پژوهشهاي در گروهی مشارکت جانبه همه تقویت 

 .G2O12 پژوهشی یتهايلواو اساس بر دانشگاه مصوب تحقیقاتی طرحهاي از درصد 95 تصویب 
  بیمارستان

 .G2O13  در اخالق کمیته در نهایی تصویب از پس مصوب یپژوهش طرحهاي درصد 100تصویب 
  بالینی پژوهشهاي

 .G2O14 بیمارستان در پژوهشی یتهايولوا سطوح جانبه همه ارتقاء  
   .G2O15خارج هاي نهاد و سازمانها با مشترك نامه پایان یا تحقیقاتی طرحهاي %5حداقل تصویب 

 ساله 5ر سالهاي آتی تا پایان برنامه و افزایش آن د ... و پرورش و آموزش مانند دانشگاهی
 

 .G2O16تحقیقاتی طرح صورت به پزشکی دوره دانشجویان هاي نامه پایاندرصد  100 تصویب  
.G2O17 کتاب ترجمه و ،تالیف تحقیقاتی طرح ، مقاله ارائه در علمی هیئت اعضاء تشویق 

  .G2O18 شی وپژوه فعال علمی هیئت اعضاء براي سال در پژوهشی آموزشی تور 1حداقل برگزاري 
  ) ...و غدد رویان، پژوهشکده( کشور تحقیقاتی بزرگ مراکز از ساالنه بازدید

 .G2O19 رفع براي بالینی گروههاي سطح در درمانی هاي محیط در هفتگی منظم جلسات تشکیل 
   پژوهشی مشکالت

.G2O20 سالمت ارتقاء با مرتبط کاربردي پژوهشهاي درصد 100 گسترش   
 

.G3   بخشی برون و بخشی درون مشارکت جلب: 

.G3O1 با مشترك تحقیقاتی نیازهاي راستاي درمنطقه یا شهرستان  در موجود پتانسیل 5 حداقل شناسایی 
 برنامه طول در بطورساالنه بیمارستان
.G3O2 طول در سال در درصد 5 میزان به تحقیق انجام براي دیگر دانشگاههاي اساتید مشارکت جلب 

 مهبرنا
 .G3O3به  همجوار بیمارستان هاي و تحقیقاتی مراکز با پژوهشی همکاري هاي نامه تفاهم تعداد ارتقاء   

   برنامه طول در همکاري نامه تفاهم  5میزان
 .G3O4 مالی حامیان دادن مشارکت (sponsor) اقتصادي محصول داراي پژوهشهاي در   
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.G4 بیمارستان: یشپژوه هاي داده ثبت و آوري جمع نظام ساماندهی 

 .G4O1 پژوهش با مرتبط آماري گزارشهاي کمیت و کیفیت ارتقاء  
 .G4O2پژوهشی آماري اطالعات خصوص در سازمانها و بیمارستان ها سایر با همکاري و ارتباط ارتقاء    

  
.G5 توانمند سازي اعضاي هیت علمی، فراگیران و کارکنان ارتقاي: 

 .G5O1 جستجوي پیشرفته و مقدماتی تحقیق روش زمینه در سازي توانمند رگاهکا 5 حداقل برگزاري ،
  ساله 5 برنامه در طول سال هر در عنوان ، پروپوزال نویسی ، آشنایی با پایگاه داده هاي پژوهشی

  .G5O2 ساله 5 برنامه از سال هر در نویسی مقاله زمینه در پژوهشی ارگاهک 2 حداقل برگزاري 
    .G5O3 کارگاهها تدریس امر در، دانشجویان و کارمندان  دانشگاه اساتید ازدرصد 60 حداقل بکارگیري 

 .G5O4 توانمندي کارگاههاي در علمی هیات اعضاي درصد 90 حداقل دادن شرکت  
.G5O5 طول در سال در مقاله 2 حداقل ارائه میزان به علمی هیئت اعضاء پژوهشی توانمندي افزایش 

 ساله 5 برنامه
.G5O6   طول در سال در مورد 2 حداقل پروپوزال ارائه در علمی هیئت اعضاء پژوهشی توانمندي فزایشا 

 ساله 5 برنامه
   
 
  


