برناهه راهبردی
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیوارستاى کودکاى اهیرکال
دانشگاه علوم پسشكی بابل
هقدهه

فعبلیت ًیوِ رعوی هزکش تحمیمبت ثیوبرعتبى کَدکبى اهیزکال ،اس اٍاخز عبل  0831ثب ًبم ٍاحذ تَععِ تحمیمبت ثبلیٌی ثیوبرعتبى
کَدکبى اهیزکال آغبس ؽذُ اعت.
چشن انداز

در راعتبی ثزًبهِ کؾَری کغت خبیگبُ اٍل عالهت آحبد هزدم در هٌطمِ تب عبل ّ0111دزی ؽوغیٍ ،احذ تَععِ تحمیمبت
ثبلیٌی ثیوبرعتبى اهیزکال ٍاثغتِ ثِ داًؾگبُ علَم پشؽکی ثبثل ،ثب ّذف کغت همبم اٍل در تَععِ علن ،فٌبٍری ٍ ًَآٍری در تأهیي،
ثمبء ٍ ارتمبی عطح عالهت ًَساداى ،کَدکبى ٍ ًَخَاًبى در کؾَر ،دعتیبثی ثِ خبیگبُ اٍل کؾَر در ثزخَرداری عبدالًِ آحبد ًَساداى،
کَدکبى ٍ ًَخَاًبى ًبحیِ در تأهیي ثمبء ارتمبء عالهت خغوی ،رٍاًی ،اختوبعی ،هعٌَی ٍ اهٌیتی ،ؽٌبعبًذى اٍلَیت ّبی راّجزدی
حَسُ عالهت ًَساداى ،کَدکبى ٍ ًَخَاًبى اعتبى ٍ کؾَر ٍ کبّؼ هزگ ٍ هیز ًَساداى ،ؽیزخَاراى ٍ کَدکبى سیز  5عبل ،اس طزیك
تَلیذ علن ،فٌبٍری ٍ ًَآٍری طالیِ دار گزدیذُ تب در تأهیي ،ثمبء ٍ ارتمبء عطح عالهت ًَساداى ،کَدکبى ٍ ًَخَاًبى در کؾَر گبم ثز
دارد.
رسالت

ایي هزکش ثب ثزخَرداری اس هحممیي ٍ ًیزٍّبی اًغبًی کبرآهذ اس طزیك پضٍّؼ ٍ تَععِ علن ٍ فٌبری ٍ ًَآٍری ثز هحَریت عالهت
آحبد ًَساداى ٍ کَدکبى ٍ ًَخَاًبى ثب اّذاف سیز فعبلیت هی ًوبیذ:
وظايف و اهداف

ثِ طَر کلی اّذاف هزکش ثز  1دعتِ هی ثبؽٌذ:
 .0اّذاف آهَسؽی
 .2اّذاف پضٍّؾی
 .8اّذاف ثْذاؽتی
 .1اّذاف درهبًی
وظايف

 اًدبم پضٍّؼ ّبی کبرثزدی ثب ّذف حل یک ٍ یب چٌذ هؾکل هَخَد در خبهعِ کِ هَخت ارتمبء ،ثمبء ٍ تأهیي عالهت ًَساداى ٍ
کَدکبى ٍ ًَخَاًبى گزدد.
 اًدبم پضٍّؼ ّبی تَععِ ای ثب ّذف اعتفبدُ اس داًؼ ّبی هَخَد تَلیذ ؽذُ خْت تَلیذ هَاد ،فزآٍردُ ّبٍ ،عبیل ،اثشار،
فزایٌذّب ،رٍػ ّبی خذیذ ٍ یب ثْجَد یبفتِ کِ هَخت ارتمبء کیفی ٍ کوی هحصَالت خذیذ ٍ یب لذین گزدد.
 کلیِ الذاهبت پضٍّؾی ثز هحَریت تأهیي ،ثمبء ٍ ارتمبی عطح عالهت ًَساداى ٍ کَدکبى ٍ ًَخَاًبى هی ثبؽذ.

 فٌبٍری هطلَة ) (Appropriate technologyاس ًظز کبرآیی ،ثی خطزی ّشیٌِ اثزثخؾی هخصَصبً هالحظبت اخاللی ٍ
اختوبعی ٍ عذالت هحَر کِ اهکبى ثزخَرداری کلیِ ًیبسّبی تأهیي کٌٌذُ ارتمبی عالهت ًَساداى ،کَدکبى ٍ ًَخَاًبى ثبؽذ.
ًَ آٍری کِ ّوبى تجذیل ایذُ ثِ کبرثزد ،هحصَل خذهت اختوبعی ،فزایٌذّبی صٌعتی ٍ یب تدبری خذیذ یب ثْجَد یبفتِ کِ لبثل
عزضِ ثزای تأهیي ،ثمبء ٍ ارتمبی عطح عالهت ًَساداى ٍ کَدکبى ثبؽذ.
 تحمیمبت ٍ ّوکبری ٍ تعبهل علَم پبیِ ٍ ثبلیٌی ٍ طت دارٍّبی عٌتی خْت تأهیي عالهت ًَساداى ،کَدکبى ٍ ًَخَاًبى ٍ
خبًَادُ ّبی آًبى.
 پبیجٌذی ٍ رعبیت اصَل اخاللی در پضٍّؼ ّبی پشؽکی ٍ هخصَصبً هذاخلِ ای ثبلیٌی هطبثك کذ  22گبًِ کؾَر
 پضٍّؼ ّبی هٌطمِ ای ثب اعتفبدُ اس ًیزٍّبی الیشال عبم خبهعِ خْت ًیبس ثخؾی هؾکالت ٍ هغبئل هزتجط ثب عالهت ًَساداى
ٍ کَدکبى ٍ ًَخَاًبى ٍ خبًَادُ ّب
 حفظ ٍ اًتؾبر ثوزُ تحمیمی ٍ داًؼ خذیذ خْت دعتزعی عیبعتگشاراى ٍ هحممیي دیگز خْت ثْزُ ثزداری هخصَصبً ثز
هحَریت خبهعِ ٍ عالهت
 ارتجبط ثب اًدوي ّبی علوی ٍ هزاکش تحمیمبت داخلی ٍ خبرخی خْت رفع هغبئل هزتجط ،تأهیي عالهت ًَساداى ،کَدکبى،
ًَخَاًبى ٍ خبًَادُ ّب
 ارتمبء داًؼ هزتجط ثب تأهیي عالهت الؾبر هختلف خبهعِ ٍ هخصَصبً خبًَادُ ّب در آهبر یب پضٍّؼ ّبی هٌطمِ ای هزثَطِ
 اًتؾبر همبالت پشؽکی (ثوزُ تحمیك) ًوبیِ (ایٌذکظ) ؽذُ در پبیگبُ ّبی هعتجز داخلی ٍ خبرخی
ّ وکبری ثب گزٍُ سًبى هبهبیی خْت ارتمبی هزالجت ّبی دٍراى ثبرداری
 کبّؼ هزگ ٍ هیز ًَساداى
 کبّؼ هزگ ٍ هیز ؽیزخَاراى
 کبّؼ هزگ ٍ هیز کَدکبى سیز  5عبل
 خذة کوک ّبی هزدهی ٍ خیزیي ثزای کوک ثِ پضٍّؼ ٍ ًَآٍری
 حوبیت اس پبیبى ًبهِ ّبی داًؾدَیبى ٍ تحصیالت تکویلی ثب اٍلَیت تبهیي ثمبء ارتمبی عطح عالهت ًَساداى ،کَدکبى ٍ
ًَخَاًبى
 ایدبد اًذیؾگبُ (اتبق فکز)
 پضٍّؼ ّبی ارتمبی تکبهل رٍاًی -رفتبری کَدکبى
 هؾبرکت در اخزای طزح ّبی تحمیمبتی ثیي الوللی ارائِ ؽذُ تَعط ارگبى ّب ٍ هزاکش تحمیمبتی خْبى ًظیز  ٍ WHOاًدبم
اهَر هؾبٍرُ علوی ٍ تحمیمبتی در ایي سهیٌِ
 ثزگشاری عویٌبر ،کٌفزاًظ ،کٌگزُ ٍ عوپَسیَم در سهیٌِ خذیذتزیي یبفتِ ّبی علَم پشؽکی در طت کَدکبى
 آهَسػ فٌی خْت تزثیت ًیزٍی اًغبًی در عطَح هختلف ٍ در راعتبی اخزای طزح ّب ٍ ثزًبهِ ّبی کؾَری ٍ ّوکبری در
تذٍیي ثزًبهِ ّبی آهَسؽی ٍ هتَى درعی ثَْرساى ٍ کبرداى ّبی ثْذاؽتی در ارتجبط ثب تغذیِ خصَصبً ؽیز هبدر ،رؽذ ٍ تکبهل ٍ
ثیوبری ّبی ًَساداى ،کَدکبى ٍ ًَخَاًبى ٍ آهَسػ هٌطمِ ای ٍ ثیي الوللی پزعٌل اعشاهی اس عبسهبى خْبًی ثْذاؽت.
 تْیِ ٍ تٌظین ٍ اخزای ثزًبهِ ّب ثبسآهَسی پشؽکبى در دٍرُ ّبی هختلف عوَهی ٍ تخصصی در سهیٌِ ثیوبریْبی کَدکبى
ثزاعبط ضَاثط ٍ ثزًبهِ ّبی هذٍى ٍسارت ثْذاؽت ،درهبى ٍ آهَسػ پشؽکی.
 حفظ ٍ اًتؾبر داًؼ تَلیذ ؽذُ ثب اّذاف:
 ثبال ثزدى آگبّی ٍ ًوبیؼ دادى داًؼ ثزای صبحجبى فزایٌذ عالهت ٍ خبهعِ ٍ
خبًَادُ ّبی ًَساداى ٍ کَدکبى.
 ثْجَد دعتزعی ثِ اطالعبت داًؼ ٍ فٌبٍری






ثْجَد ظزفیت ًَآٍری در تبهیي عالهت ًَساداى ،کَدکبى ٍ ًَخَاًبى
ثْجَد تَسیع عبدالًِ ٍ ثِ ٌّگبم عبسی داًؼ ثِ ًحَ احغي در تأهیي عالهت ًَساداى ،کَدکبى ٍ ًَخَاًبى
ثْجَد عبس ٍ کبرّبی پیبدُ عبسی داًؼ ٍ فٌبٍری ًَیي در تبهیي عالهت ًَساداى ،کَدکبى ٍ ًَخَاًبى
تَععِ پضٍّؼ ّبی فزاگیزاى ،داًؾدَیبى ٍ دعتیبراى در سهیٌِ علَم ٍ فٌبٍری ٍ تأهیي عالهت ثصَرت کبرّبی تحمیمبتی ٍ
پبیبى ًبهِ
تحلیل وضعیت هوجود واحد توسعه تحقیقات بالینی

الف) تحلیل هحیط بیرونی

 )1فرصت ها








ًگزػ هثجت ٍ تأکیذ همبم هعظن رّجزی ثز عٌذ چؾن اًذاس  21عبلِ ٍ ًمذ خبهعِ علوی کؾَر
تَخِ هغئَلیي عبلی رتجِ کؾَر ثِ اهز هْن پضٍّؼ
کغت همبم اٍل در علن ،فٌبٍری ٍ ًَآٍری در حَسُ عالهت هٌطمِ ٍ کؾَر
راُ اًذاسی هزاکش هتعذد تحمیمبتی در کؾَر
تَخِ عیبعتگشاراى ثِ تحمیمبت عالهت ٍ کبّؼ هزگ ٍ هیز ًَساداى ،ؽیزخَاراى ،کَدکبى
تَخِ هغئَلیي عبلی رتجِ داًؾگبُ ،ثِ تَععِ ٍ هذیزیت هزاکش تحمیمبتی

 )2تهديدها

 عذم تخصیص کبفی هٌبثع هبلی هغتمل ثِ ٍاحذ تَععِ تحمیمبت ثبلیٌی
 عذم اخزا ٍ ثکبرگیزی عبختبر هصَة ٍ هؾخص پزعٌلی
 ضعف عیغتن ّبی ثجت اطالعبت هحلی ٍ هٌطمِ ای
ب) تحلیل هحیط درونی
 .1نقاط قوت






ًگزػ هثجت هغئَلیي داًؾگبُ ثِ هزاکش تحمیمبتی ٍ پضٍّؾی
ٍخَد ًیزٍّبی هتخصص ٍ فَق تخصص رؽتِ ّبی هختلف کَدکبى در داًؾگبُ
اعتوبد هزدم هٌطمِ ثِ ثیوبرعتبى کَدکبى ٍ ٍاحذ تَععِ تحمیمبت ثبلیٌی
ٍخَد هزاکش تحمیمبتی علَم پبیِ در داًؾگبُ ثزای تعبهل ثیؾتز ثب ٍاحذ تَععِ تحمیمبت ثبلیٌی

 .2نقاط ضعف






کوجَد پزعٌل کبفی در هزکش تحمیمبت ٍ عذم ثکبرگیزی در عبختبر هصَة
عذم ٍخَد ثَدخِ کبفی تخصصی ثِ هزکش
عذم ٍخَد  Animal houseدر هزکش
ٍخَد ًَالص ،خصَصبً در سهیٌِ عیغتن ًزم افشاری ثجت اطالعبت در ؽْزعتبى

اهداف
 )1اهداف آهوزشی

 گغتزػ آهَسػ ثِ صَر هختلف
 کوک ثِ تزثیت ًیزٍی اًغبًی هحمك در سهیٌِ ثیوبری ًَساداى ،کَدکبى ٍ ًَخَاًبى تجبدل داًؾدَ ثب هزاکش علوی عبیز کؾَرّب ثِ ٍیضُ کؾَرّبی اعالهی )2اهداف پژوهشی

 گغتزػ پضٍّؼ ٍ تحمیمبت کبرثزدی
 دعتیبثی ثِ آخزیي یبفتِ ّب ٍ ًَآٍری ّبّ ،وبٌّگی ٍ ّوکبری در عطَح هٌطمِ ای ٍ ثیي الوللی در سهیٌِ ّبی پضٍّؼ ٍ
تحمیمبت کبرثزدی
 تزغیت ٍ تؾَیك ٍ ثِ کبرگیزی هحممبى در سهیٌِ پضٍّؼ ّبی ثیوبری کَدکبى
ّ وکبری ثب عبیز هزاکش تحمیمبتی داخل ٍ خبرج کؾَر
 ایدبد ثخؼ ّبی تخصصی هبًٌذ آسهبیؾگبُ تحمیمبت
 )3اهداف بهداشتی

 کٌتزل ثیوبری ّبی ًَساداى ٍ کَدکبى در عطح اعتبى ٍ ارائِ پیؾٌْبدّبئی در عطح کؾَر
 ارائِ رٍػ ّبی تکٌَلَصی پیؾزفتِ در تؾخیص ثیوبری ّبی ًَساداى ٍ کَدکبى ٍ اعتفبدُ اس آى در اهز تحمیمبت کبرثزدی
 ارتمبی داًؼ ثْذاؽتی خبهعِ اس طزیك ثکبر گیزی ًتبیح پضٍّؼ ّبی اًدبم ؽذُ
 ارتمبی داًؼ ثْذاؽتی خبهعِ اس طزیك تَسیع پوفلت در هَرد ثیوبری ّبی ؽبیع ًَساداى ٍ کَدکبى
 )4اهداف درهانی

 درهبى ثیوبری ّبی ًَساداى ٍ کَدکبى در عطح هٌطمِ ٍ اًتمبل اطالعبت ثِ هغئَلیي هزثَطِ
 ارائِ رٍػ ّبی تکٌَلَصی پیؾزفتِ در درهبى ًَساداى ٍ کَدکبى ٍ اعتفبدُ اس آى در اهز تحمیمبت کبرثزدی
اهداف استراتژيک







کغت همبم اٍل در تَععِ علن ،في آٍری ٍ ًَآٍری در تأهیي ،ثمبء ٍ ارتمبی عطح عالهت ًَساداى ،کَدکبى ٍ ًَخَاًبى در کؾَر
دعتیبثی خبیگبُ اٍل کؾَر در ثزخَرداری عبدالًِ آحبد ًَساداى ،کَدکبى ٍ ًَخَاًبى ًبحیِ در تأهیي ثمبء ارتمبء عالهت خغوی،
رٍاًی ،اختوبعی ،هعٌَی ٍ اهٌیتی
ؽٌبعبًذى اٍلَیت ّبی راّجزدی حَسُ عالهت ًَساداى ،کَدکبى ٍ ًَخَاًبى هٌطمِ ٍ کؾَر
کبّؼ هزگ ٍ هیز ًَساداى ،ؽیزخَاراى ٍ کَدکبى خصَصبً سیز  5عبل
پیؾگیزی اس ثزٍس کلیِ ثیوبری ّبی کَدکبى اس سهبى کَدکی خْت سًذگی عبلن در آیٌذُ

