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مرکز تحقیقات نفرولوژی و پیوند کلیه
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کمیته تدوین برنامه استراتژیک مرکز
( به ترتیب حروف الفبا )
تهیه در سال 9349
خانم دکتر فرحناز نوروزی نیا
آقای دکتر علی تقی زاده افشاری
آقای دکتر احمد علی نیکی بخش
آقالی دکتر حمید خلخالی
آقای دکتر امین ولی زاده
خانم دکتر فرزانه حسینی
آقای دکتر مرتضی باقری
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مقدمه :
مرکز تحقیقات نفرولوژی و پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به عنوان یک مرکز پژوهشی علمی در راستای تشخیص درمان و
کنترل و پیگیری بیماری های دستگاه کلیوی و ادراری و تناسلی به امر تحقیق و پژوهش می پردازد و رسالت اصلی آن رسیدن به قله
های باالتر علمی که بتواند همسو با پیشرفت های علمی کشور که در نقشه علمی کشور برای  11سال آینده تدوین گردیده گام های
موثر بردارد .این مرکز از سال  0187در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آغاز به فعالیت نموده است .جناب آقایان دکتر علی تقی زاده
افشاری بصورت تمام وقت ،دکتر محمد رضا محمدی فالح به صورت تمام وقت ،دکتر احمد علی نیکی بخش به صورت تمام وقت،
دکتر جعفر نوروز زاده به صورت تمام وقت ،خانم دکتر خدیجه مخدومی به صورت تمام وقت و خانم دکتر فرحناز نوروزی نیا بصورت
تمام وقت اعضای موسس مرکز هستند .مرکز تحقیقات نفرولوژی و پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه الینهای تحقیقاتی متعددی
دارد که عبارتند از :نفرولوژی ،ارولوژی و پیوند کلیه ،علوم پایه ،پاتولوژی و کلینیکال انفورماتیک .با توجه به ضرورت برنامه ریزی و
توسعه فعالیت های مرکز تحقیقات نفرولوژی و پیوند کلیه و هماهنگی با سایر واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،با همکاری
اعضاء محترم مرکز تحقیقات اقدام به تهیه مقدمات برنامه راهبردی ( استراتژیک ) برای این مرکز شده است  .در این رابطه از تالش و
همفکری کلیه اعضاء محترم مرکز تحقیقات به خصوص کمیته تدوین برنامه استراتژیک تشکر و قدردانی می شود.

چشم انداز
با توجه به همجواری استان آذربایجان غربی با چهار کشور و بر اساس شعار جهانی"انسان سالم محور توسعه پایدار" ،مرکز تحقیقات
نفرولوژی و پیوند کلیه ارومیه در صدد است تا با اتکا به توانایی های بومی ،با ارتقای کمی و کیفی آموزش و پژوهش در تربیت نیروی
انسانی کارآمد ،وضعیت سالمت استان را بهبود بخشیده و بتواند مرکز تحقیقات نمونه در شمالغرب کشور و منطقه باشد.

رسالت
رسالت  Missionارتقاء سطح آموزشی و درمانی و پژوهشی در زمینه های نفرولوژی و پیوند کلیه براساس شئونات انسانی – اخالقی
– اسالمی و رسیدن به افق های ترسیم شده در برنامه توسعه علمی  11ساله کشور در منطقه می باشد.
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دریافت کنندگان خدمات و ذی مداخالن
جامعه پزشکی کل کشور
انجمن های علمی و پژوهشی منطقه ای – کشوری – جهانی
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی
مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و غیر دانشگاهی
دانشجویان
عموم مردم
نیازها
-

توانمندسازی اعضای هیات علمی در امر پژوهش

-

اطالع رسانی آخرین دستاوردهای علمی به خصوص در رشته نفروارولوژی

-

بازآموزی درسطوح مختلف

-

همکاری های علمی و تحقیقاتی

-

تامین فضای فیزیکی مرکزی با پرسنل توانمند در امر پژوهش

ماموریت ها
 -0طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی
 -1همکاری در طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک در سطح استانی ،ملی – منطقه ای و جهانی
 -1اطالع رسانی دستاوردهای علمی مناسب روا و پایا
 -1توانمند سازی تحقیقاتی محققین و کارشناسان مرکز
 -5آموزشی و باز آموزی جامعه پزشکی

6

وزن امتیاز وضع موجود

عوامل استراتژیک داخلی

امتیاز وزن دار

(نقاط قوت) S
 -1وجود اعضای هیات علمی توانا  ،کاری و با تجربه در مرکزز در زمینه

8

1

11

1

18

پیوند کلیه  ،ارولوژی ونفرولوژی
 -2توانمندی بخش پیونزد کلیزه (بزا سزابقه بزیش از  15سزال) و بخشزهای

7

ارولوژی ونفرولوژی فعال با داشتن بانزک اطالعزاتی مناسزب از بیمزاران در
راستای ارتقای حیطه های مختلف پژوهشی

 -3برگزاری جلسات منظم شوراهای سیاستگذاری در جهت ارتقای

1

1

01

1

11

1

11

توانمندسازی پژوهشی اعضای مرکز
 -4زیر ساخت های جمع اوری اطالعات شامل ریجستری بیمهارا

6

با الگوی بومی سازی شده و دسترسی آسا در تحقیقات هدفمند
 -5توانایی مرکز در برگزاری دوره های تحصیالت تکمیلی و فهو

6

تخصصی
 -6استقرار مرکز در مکا مناسب با امکانات تجهیزاتهی و نیهروی

1

01

1

 -7استقرار مرکز در مجاورت گروه های آموزشی دانشگاه

5

1

05

-8وجود پتانسیل های آموزشی ،پژوهشی و مشهاوره ای در حیطه

5

1

05

انسانی

پیشگیری و درما بیمارهای کلیوی
 -9وجود اساسنامه و منشور اخالقی در مرکز

5

جمع

51

7

1

05
077

وزن

عوامل استراتژیک داخلی

امتیاز وضع موجود امتیاز وزن دار

(نقاط ضعف)
-1عدم ب روز رسانی سایت مرکز در جهت اطالع رسهانی

6

0

6

کافی
 -2کمبود پرسنل کارشناسی پژوهشی و کارمندی در مرکز

7

0

7

 -3عدم نیازسنجی و تعیین اولویتهای پژوهش های هدفمند

9

0

9

 -4کمبود فرصت اعضاء هیئت علمی برای پژوهش

5

1

01

 -5نداشتن ساختار منسجم پاداش و انگیزش برای اعضهای

6

0

6

هیئت علمی و کارکنا
 -6عدم وجود آزمایشگاه تحقیقاتی وابست ب مرکز

7

0

7

 -7عدم وجود روابط عمومی فعال

5

1

01

 -8عدم توانایی در شناسایی و جذب منابع مالی خهار از

5

1

01

دانشگاه
جمع

51

8

65

وزن امتیاز وضع موجود

عوامل استراتژیک خارجی

امتیاز وزن دار

(نقاط فرصت)
 -1فراوانی و تنوع بیماریهای کلیوی در منطق

9

1

16

 -2امکا مشارکت در تحقیقات پژوهشی مرکهز بها مراکهز

7

1

18

1

18

تحقیقاتی کشورهای همجوار
 -3ارتباط با مرکز  ( CTSمرکز ثبت پیونهد اعضهای بهین

7

المللی )
 -4وجود مراکز تحقیقاتی و گروههای آموزشی مهرتبط بها

1

11

8

1

11

 -6استفاده از خدمات شرکت های دانش بنیا

5

1

05

 -7فناوری و تجیهزات نوین پزشکی در کشور

6

1

08

مرکز در دانشگاه و کشور
 -5سیاست حمایتی وزارت متبوع و دانشگاه از طرح ههای

8

تحقیقاتی

جمع

51

9

089

وزن

عوامل استراتژیک خارجی

امتیاز وضع موجود

امتیاز وزن دار

(نقاط تهدید)
-1سیاست وزارت و دانشگاه در برتری درما ب پژوهش

8

0

8

 -2عدم وجود گرانت های حمایتی تحقیقهاتی در اسهتا و

8

0

8

کشور
 -3عدم وجود سیاست پایدار در سهازماندهی و عملیهاتی

5

1

01

0

6

نمود تحقیقات در سطح وزرات
 -4نبود سیاست جامع و پایدار در خصوص دسهتورالعملها

6

و قوانین پژوهشی ابالغی از سیستم باالدستی
 -5پایین بود تخصیص مالی بهرای تحقیها از بودجه در

7

0

7

کشور و اعتبارات تحقیقات
 -6نداشتن سیستم ثبت اطالعات قابل اعتمهاد از نیازههای

0

6

6

 -7وضعیت ارتباطات بین المللی

5

1

01

 -8عدم امکا استفاده از نیهروی انسهانی محقها توانمنهد

5

1

01

بهداشتی و درمانی استا و کشور

خار از دانشگاهی در مرکز
جمع

نفاط قوت ()S

65

51

فرصت ها()O

تهدیدها ()T

استراتژی رشد ()S.O

استراتژی تنوع ()S.T

نفاط ضعف ( )Wاستراتژی تغییر ( )W.Oاستراتژی تدافعی ()W.T

11

11

S
تنوع

تهاجمی

T

O
)(2.42 , 2.54

تدافعی

تغییر

موقعیت مرکز تحقیقات پیوند

12

W

فرصت O

عوامل بیرونی

تهدید T

 -1فراوانی و تنوع بیماریهای کلیوی در منطق

-1اولویت داد بخش درمها بهر آمهوزش و پهژوهش در سهطح وزارت و

-2امکا مشارکت در تحقیقهات پژوهشهی مرکهز بها

دانشگاه

مراکز تحقیقاتی کشورهای همجوار

 -2عدم وجود گرانت های حمایتی تحقیقاتی در استا و کشور

-3ارتباط با مرکز CTS

( مرکز ثبت پیوند اعضهای

بین المللی )

سطح وزرات

-4وجود مراکز تحقیقاتی و گروههای آموزشی مرتبط

 -4نبود سیاست جامع و پایدار در خصوص دستورالعملها و قوانین پژوهشی

با مرکز در دانشگاه و کشور

ابالغی از سیستم باالدستی

-5سیاست حمایتی وزارت متبوع و دانشگاه از طهرح

 -5پایین بود تخصیص مالی برای تحقیا از بودج در کشهور و اعتبهارات

های تحقیقاتی

تحقیقات

-6وجود مرکز رشد در دانشگاه و تسهیل راه انهدازی

 -6نداشتن سیستم ثبت اطالعات قابل اعتماد از نیازهای بهداشتی و درمهانی
استا و کشور

شرکت های دانش بنیا

عوامل درونی

 -3عدم وجود سیاست پایدار در سازماندهی و عملیاتی نمود تحقیقات در

-7توسع فناوری و تجیههزات نهوین پزشهکی در

 -7وضعیت ارتباطات بین المللی

کشور

 -8عدم امکا استفاده از نیروی انسانی محقا توانمند خار از دانشهگاهی
در مرکز

استراتژی رشد (.O

قوتS
-1وجود اعضای هیات علمی توانا و کاری و با تجرب در مرکز

-0

استراتژی تنوع (.T

)S

انجام تحقیقات کوهورت ،کلر آزمایی بالینی،

-0

)S

تالش بیشتر در جهت برداشتن موانع تحقیقاتی و در ارتقای

 -2توانمندی بخش پیوند کلی (با سهابق بهیش از  25سهال) و

مولکولی و ژنتیکی در زمینه نفرولوژی و پیوند کلیه

جایگاه مشارکتی مرکز در زمینه تحقیقات با کیفیت باال

بخشهای ارولوژی ونفرولوژی فعال با داشهتن بانها اطالعهاتی

)S1-9,O1-7ا(

)S1-9,T1-8

)

مناسب از بیمهارا در راسهتای ارتقهای حیطه ههای مختله
پژوهشی
 -3برگزاری جلسات منظم شهوراهای سیاسهتگذاری در جههت
ارتقای توانمندسازی پژوهشی اعضای مرکز
 -4توسع و بهین سازی زیر ساخت های جمع اوری اطالعات
شامل ریجستری بیمارا با الگوی بومی سازی شده و دسترسهی
آسا در تحقیقات هدفمند
 -5توانایی مرکز در برگزاری دوره های تحصهیالت تکمیلهی و
فو تخصصی
 -6استقرار مرکز در مکا مناسب با امکانات تجهیزاتی و نیروی
انسانی
-7وجود طرح های تحقیقاتی مختله

در زمینه پیونهد کلیه ،

ارولوژی ونفرولوژی
-8وجود پتانسیل های آموزشی ،پژوهشی و مشاوره ای در حیط
پیشگیری و درما بیمارهای کلیوی
 -9وجود اساسنام و منشور اخالقی در مرکز

ضعف W
-1عدم ب روز رسانی سایت مرکز در جههت اطهالع رسهانی

استراتژی تغییر (O
-0

)W.

برنامه ریزی برای راه اندازی آزمایشگاه

کافی

)O1-7
-1

برنامه ریزی برای جذب و بهره گیری بهینه از

 -4کمبود فرصت اعضاء هیئت علمی برای پژوهش
 -5نداشتن ساختار منسجم پاداش و انگیزش بهرای اعضهای

معضالت سالمتی جامعه

)w1-5,7,8,O1-7

 -6عدم وجود آزمایشگاه تحقیقاتی وابست ب مرکز
 -7عدم وجود روابط عمومی فعال
 -8عدم توانایی در شناسایی و جذب منهابع مهالی خهار از
دانشگاه
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()W1,3,4,6,7,8,T1-7
-1

بهبود فرآیند جذب و هزینه کرد اعتبارات مرکز
()W3,7,8,T1-5,7

-1
)

ارتقاء

تجهیزات آزمایشگاهی و اطالع رسانی

)W2,6,7,8,

نیروهای تخصصی گروهها در جهت حل

هیئت علمی و کارکنا

-0

تحقیقاتی علوم بالینی و پایه وابسته به مرکز

 -2کمبود پرسنل کارشناسی پژوهشی و کارمندی در مرکز
 -3عدم نیازسنجی و تعیین اولویتهای پژوهش های هدفمند

استراتژی تدافعی ()W.T
فرآیندهای عملکردی مرکز در حیطه نیرو انسانی،

جلوگیری از تاثیر تغییرات مدیریتی بر تحقیقات مرکز
()W1-8,T1-7

استراتژی رشد ()S O

 -0انجام تحقیقات کوهورت ،کلر آزمایی بالینی ،مولکولی و ژنتیکی در زمینه نفرولوژی و پیوند کلیه
)(S1-9,O1-7
استراتژی تنوع ()S T

 -1تالش بیشتر در جهت برداشتن موانع تحقیقاتی و درارتقای جایگاه مشارکتی مرکز در زمینه تحقیقات با
کیفیت باال )) S1-9,T1-8
استراتژی تغییر ()W O

 -0برنامه ریزی برای راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی علوم بالینی و پایه وابسته به مرکز)) W2,6,7,8,O1-7
 -1برنامه ریزی برای جذب و بهره گیری بهینه از نیروهای تخصصی گروهها در جهت حل معضالت سالمتی
جامعه )) W1-5,7,8-O1-7
استراتژی تدافعی ()W T

 -0ارتقاء

فرآیندهای عملکردی مرکز در حیطه نیرو انسانی،

()W1,3,4,6,7,8,T1-7
-1بهبود فرآیند جذب و هزینه کرد اعتبارات مرکز ()W3,7,8,T1-5,7
-1جلوگیری از تاثیر تغییرات مدیریتی بر تحقیقات مرکز
()W1-8,T1-7
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تجهیزات آزمایشگاهی و اطالع رسانی

اهداف کلی
 G1تثبیت و توسع مرکز با بهبود ساختار تشکیالتی نیروی انسانی و منابع مالی
 G2بهبود کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی متناسب با استاندارد های جهانی و بومی سازی در راستای کاهش
مشکالت کلیوی
اهداف اختصاصی
 G1تثبیت و توسع مرکز با بهبود ساختار تشکیالتی نیروی انسانی و منابع مالی
 G1O1اخذ تاییدئه نهایی مرکز از وزارت متبوع
 G1O2اختصاص فضاهای مجازی مناسب (دسترسی به بیماران ،انجام کارهای تحقیقاتی  )...برای گروههای
آموزشی مرتبط با مرکز
 G1O3جذب و بکارگیری اعضای هیأت علمی پژوهشی نیروی انسانی کارشناسی  ،آموزشی و پژوهشی
متناسب با چارت مرکز
 G1O4تخصیص و جذب وهزینه کرد مناسب اعتبارات پژوهشی به مرکزاز وزارت متبوع و معاونت پژوهشی
دانشگاه
 G1O5سیاستگزاری در جهت درآمدزایی مرکز از طریق اخذ گرانت و اسپانسرها
 G2بهبود کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی متناسب با استاندارد های جهانی و بومی سازی در راستای کاهش
مشکالت کلیوی
 G2O1بهبود امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مرکز
 G2O2شناسایی و انجام پژوهشهای اولویت دار استانی
 G2O3تقویت تعامل مرکز با سایرحوزه های دانشگاه ،انجمن های علمی ،مراکز تحقیقاتی کشور و بین المللی
 G2O4معرفی و مشارکت مرکز در سیاستگزاریهای مرتبط با کاهش مشکالت بیماریهای کلیوی در سطح
استان
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