برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
( 1395تا )1399
 رسالت
مركز تحقيقات ليشمانيوز دانشگاه علوم پزشكي سبزوار تالش مي نمايد تا با استفاده از توان اعضاي هيئت
علمي ،پژوهشگران و كاركنان ،بستر مناسبي جهت ترغيب ،جذب و بكارگيري محققين در زمينه بيماري
ليشمانيوز فراهم نمايد .عالوه بر اين ،با بهره گيري از مستندات علمي و بر مبناي تفكرآموزشي جامعه نگر ،در
جهت ارتقاء سالمت مردم شهرستان سبزوار (به عنوان يكي از كانونهاي اندميک ليشمانيوز) و ايران گامهاي
بلندي بر دارد.
 دورنما
تالش خواهد شد ،مركز تحقيقات ليشمانيوز دانشگاه علوم پزشكي سبزوار در آينده به عنوان يک قطب پژوهشي
در حيطه بيماري ليشمانيوز در سطح منطقه و كشور تبديل شود .همچنين ،با برنامه ريزي منطقي و بر اساس
فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي بتواند در يافتن پاسخهاي كاربردي به نيازهاي درماني ليشمانيوز گامهاي مهمي را
بردارد.
 ارزش ها
ارزشهاي ذيل در همه مراحل برنامه ريزي ،تصميم سازي و فعاليتهاي مختلف مركز مدنظر قرار مي گيرد:
 .1اعتقاد به قانون مداري
 .2رعايت اصول اخالق پزشكي و اسالمي
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 .3عدالت در دسترسي به خدمات
 .4حفظ كرامت وحقوق انساني
 .5احترام به حقوق و مالكيت مادي و معنوي پژوهشگران
 .6رعايت اصول اخالقي در پژوهش
 .7رعايت عدالت در فرصتهاي پژوهشي بر اساس نياز سنجي و اولويت ها
 .8صداقت و مديريت زمان
 .9نهادينه كردن دانش پروري
 .11تربيت نيروهاي متخصص پژوهشگر و كارآمد
 .11توجه به خالقيت و نوآوري
 .12هدفمندي در تحقيق
 دریافت کنندگان خدمات و ذینفعان
 .1جامعه و مردم شهرستان سبزوار
 .2دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
 .3دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
 .4بيمارستان ها
 .5ساير مراكز تحقيقاتي مرتبط
 .6جامعه پزشكي و بهداشتي ) متخصصين  ،كارشناسان  ،تكنسين ها و دانشجويان و(...
 .7پرسنل مركز
 نقاط قوت )(Strength
 -S1عالقه ،تعهد و توانمندي بالقوه و بالفعل اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران عضو و همكار مركز
 -S2وجود آزمايشگاههاي مجهز و فعال در مركز تحقيقات ليشمانيوز دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
 -S3توانايي بالقوه و بالفعل درخصوص اجراي طرحهاي مشترك با ساير مراكز تحقيقاتي و گروههاي
آموزشي داخل و خارج از دانشگاه
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 - S4پتانسيل جذب پذيرش دانشجو درمقطع كارشناسي ارشد در گروه انگل شناسي دانشگاه علوم پزشكي
سبزوار
 -S5همكاري موثر پژوهشگران علوم پايه و باليني مركز در اجراي طرح هاي پژوهشي مشترك
 نقاط ضعف )(Weakness
 -W1كمبود اعضاي هيئت علمي پژوهشي تمام وقت در مركز
 -W2عدم تناسب فضاهاي فيزيكي با امكانات و تجهيزات
 -W3فراهم نبودن امكان جذب هيات علمي پژوهشي
 -W4داير نبودن دوره هاي تحصيالت تكميلي متناسب با حيطه مركز تحقيقات ليشمانيوز در دانشگاه
 فرصتها )(Opportunities
 -O1توجه ويژه و خاص به مراكز تحقيقاتي در دانشگاه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و
افزايش كمي و توسعه مراكز پژوهشي دربرنامه پنجم توسعه و چشم انداز  21ساله
 -O2حمايت رياست و معاونين دانشگاه از مركز
 -O3وجود اعضاء هيئت علمي متخصص و متعهد عالقمند در ساير مراكز آموزش عالي شهرستان
 -O4نياز مراكز بهداشتي و درماني نسبت به اطالعات به دست آمده از پژوهشهاي كاربردي درخصوص
بيماري ليشمانيوز
 تهدیدها )(Threats
 -T1پايين بودن سهم بخش پژوهش در سرانه درآمد ملي
 -T2ناكافي بودن انگيزه تحقيق در جامعه پزشكي بويژه جامعه باليني
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 -T3كافي نبودن آگاهي مردم نسبت به كارآمدي نتايج تحقيقات
 -T4ضعف فرهنگ مشاركت جامعه در تحقيقات پزشكي
 اهداف کلی )(Goals
 -G1ارتقاء كمي و كيفي تحقيقات و توليد دانش در زمينه ليشمانيوز
 -G2انجام تحقيقات بنيادي ،كاربردي در زمينه شناخت ،كنتـرل و بهينـه سـازي روشـهاي درمـاني
ليشمانيوز ،به منظور بكارگيري موثر نتايج پژوهشها
 -G3گسترش ارتباطات و همكاريهاي ملي و بين المللي
 -G4ايجاد مركز آموزشي و توانمند سازي نيروي انساني در سطوح مختلف از طريق بر گزاري كارگاه،
سـمينار و كنگره در زمينه جديد ترين يافته هاي علمي در خصوص ليشمانيوز
 اهداف اختصاصی )(Objectives
 -G1ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات و تولید دانش در زمینه لیشمانیوز
 -G1O1افزايش تعداد طرح هاي تحقيقاتي
 -G1O2افزايش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي و خارجي
 -G1O3افزايش تعداد ساليانه پايان نامه هاي دانشجويي مرتبط با ليشمانيوز
 -G1O4فراهم آوردن زمينه مشاركت دانشجويان در انجام طرحهاي مرتبط با ليشمانيوز از طريق
انعقاد تفاهم نامه با كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه
 -G2انجام تحقیقات بنیادي ،کاربردي در زمینه شناخت ،کنتـرل و بهینـه سـازي روشـهاي
درمـانی لیشمانیوز ،به منظور بكارگیري موثر نتايج پژوهشها
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-G2O1

بستر سازي جهت تكميل چرخه تحقيقات كاربرد ي از پژوهش تا درمان بـه منظـور

بكـارگيري مـوثر نتـا يـج پژوهشها
 -G2O2بستر سازي و برنامه ريزي جهت ايجاد انگيزه پژوهشي در زمينه بيمـاري ليشـمانيوز در
بـين اعضـاء هيئـت علمي پژوهشگران ،كارشناسان ،دانشجويان و ترغيب آنها جهت انجام طرحهاي
تحقيقاتي
 -G2O3بستر سازي جهت ارائه دستاورد هاي درماني و آموزشي مركز و ارائه به گروههاي ذيـربط و
كمـک بـه ارتقـاء سطح آگاهي جامعه در خصوص بيماري ليشمانيوز
 -G3گسترش ارتباطات و همكاريهاي ملی و بین المللی
 -G3O1افزايش مقاالت ارائه شده توسط اعضاء هيئت علمي و كاركنان در كنگرههاي ملي و بين
المللي
 -G3O2انعقاد تفاهم نامههاي همكاري بين مركز با ساير مراكز تحقيقاتي ليشمانيوز در سطح ملي و
بين المللي
 -G3O3جذب گرنتهاي پژوهشي از سازمانهاي ملي ،منطقهاي و بين المللي در جهت توسعه فناوري
هاي مرتبط با مركز
 -G4ايجاد مرکز آموزشی و توانمند سازي نیروي انسانی در سطوح مختلف از طريق بر گزاري
کارگاه ،سـمینار و کنگره در زمینه جديد ترين يافته هاي علمی در خصوص لیشمانیوز
 -G4O1برگزاري منظم جلسات ژورنال كالب مركز در ابتداي هر ماه
 -G4O2فراهم نمودن بستر الزم جهت شركت اعضاي فعال مركز در دوره هاي آموزشي كوتـاه مـدت
داخل و خارج كشور
 -G4O3فراهم نمودن شرايط و امكانات الزم جهت شركت ساالنه اعضاي فعال مركز در كارگاه هـا،
سـمينارها و كنفرانسـهاي  -استاني ،منطقه اي ،كشوري و بين المللي
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-G4O3برنامه ريزي جهت برگزاري همايشها ،سمينارها و كنفرانسهاي تخصصي مرتبط بيماري
ليشمانيوز در سطح استاني و كشوري
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