برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات بیماریهای پستان
سال 1400- 1396

سخن آغازین:

امروزه در دنياي بسيار پيچيده و متغير كسب و كار ،سازمان هاي توليدي و خدماتی به سرعت غير
قابل تصوري در حال پيشروي و شكستن حصارهاي ناممكن هستند .لحظه اي درنگ كافی است تا از اين
قافله پرشتاب جا بمانيم .آنچه در شرايط كنونی ما را از قافله پيشگامان جدا نخواهد كرد ،استفاده از ابزارهاي
علمی براي مديريت صحيح و عالمانه است.
براي دست يابی به اهداف راهبردي و پاسخگويی در قبال ذينفعان و مشتريان بايد همواره مراقب عالئم
هشدار دهنده تهديدها و فرصت هاي محيطی بود تا با تصميم گيري به موقع و صحيح و استفاده از برنامه
ريزي استراتژيك مناسب دستيابی به اهداف راهبردي امكانپذير گردد.
برنامه ريزي استراتژيك به عنوان وظيفه اصلی مديران سازمان ابزار مناسبی براي پاسخگويی به اين فرصتها
و تهديدهاست و بايد از طريق كار گروهی و خرد جمعی و با ايجاد فضا و فرصت مناسب براي استفاده از
مشاركت فكري و همكاري مديران و كاركنان ،طراحی و تدوين شود.
بروز و شيوع بيماريهاي غيرواگير از جمله سرطانها در دهه هاي اخير رو به افزايش است و بيماريهاي مرتبط
با پستان يكی از دغدغه هاي بهداشتی خانمها و از علل شايع مراجعه آنها به كلينيكهاي درمانی می باشد؛
احتمال وجود بدخيمی در پستان از نگرانيهاي اساسی به شمار می رود .چرا كه سرطان پستان حدود يك
سوم از تمامی سرطانهاي زنان را تشكيل می دهد و اولين سرطان شايع و دومين علت مرگ و مير ناشی از
سرطان در بين خانمهاست .سرطان پستان شايعترين بدخيمی زنان در سراسر دنياست و بروز آن در زنان
ايرانی رو به افزايش است .متاسفانه متوسط سن ابتال به سرطان پستان در زنان ايرانی يك دهه كمتر از
كشورهاي غربی است .اين موضوع در حال حاضر شايد به سبب افزايش جمعيت جوان كشور می باشد .اما با
افزايش اميد به زندگی و افزايش شاخص سالمندي در جمعيت ايرانی ،انتظار می رود موارد بروز سرطان
پستان در آينده رو به افزايش باشد ،كه اين موضوع هزينه زيادي را بر نظام سالمت تحميل خواهد كرد .به
نظر ميرسد كه عوامل خطر و مستعد كننده بيماريهاي پستان در كليه جوامع الگوي مشابهی داشته باشد ،اما
گستردگی رو به افزايش اين بيماري ها ،لزوم مطالعات بيشتر در جوامع و اقدامات پيشگيرانه را ايجاب
مينمايد .از آنجاييكه درمان و مراقبت سرطانها نيازمند كار گروهی و تخصص هاي بين رشته اي است و
انسجام تحقيقات در اين خصوص سبب تحقيقات جامع تر و ورود نتايج اين تحقيقات به حيطه بالينی خواهد
شد ،لزوم ايجاد مركز تحقيقاتی جهت انجام پژوهشهاي مرتبط در دانشگاه علوم پزشكی تهران ،به عنوان يك
مركز مهم درمانی  -تحقيقاتی احساس و يك ضرورت مهم تلقی می شود.
برنامه استراتژيك مركز تحقيقات بيماري هاي پستان حاصل كار و تالش تيمی مديران مركز و در طی
جلسات متمادي تدوين شده است.
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تیم برنامه ریزی استراتژیک مرکز تحقیقات بیماری های پستان:


دکتر رامش عمرانی پور (رئیس مرکز)



دکتر صدف علیپور



دکتر بیتا اسالمی



لیال ترک زاده (مشاور)



دکتر حجت رحمانی عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران (مشاور)

معرفی مرکز

با توجه به سطح علمی اعضا محترم دانشگاه علوم پزشكی تهران و از سوي ديگر مراجعات فراوان بيماران
مبتال به بيماريهاي پستان و همچنين انجام تحقيقات بسيار ولی پراكنده و شيوع باالي اين بيماريها ،در
دانشگاه از چندين سال پيش ،نياز به ايجاد يك مركز تحقيقاتی كه بطور اخ تصاصی بيماريهاي پستان را
مورد توجه قرار دهد ،احساس می شد.
روند درخواست تاسيس اين مركز از سالها قبل آغاز و پس از پيگيري و ابراز همكاري بزرگان اين علم و
حمايت هاي مسئولين محترم دانشگاه ،در تاريخ  96/3/21مورد موافقت اصولی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكی قرار گرفت و پس از آن "مركز تحقيقات بيماريهاي پستان" در مهرماه  1396رسما در محل
فعلی آغاز به كار نمود.

مرکز تحقیقات بیماری های پستان

3

برنامه ریزی استراتژیک
برنامه ريزي استراتژيك روش سيستماتيكی است كه فراگرد مديريت استراتژيك را پشتيبانی و تأييد می كند.
برنامه هاي استراتژيك متضمن همه اقداماتی است كه منجر به تعريف اهداف و تعيين استراتژي هاي مناسب
براي دستيابی به آن اهداف براي كل سازمان می شود به طور خالصه ،برنامه ريزي استراتژيك درصدد آن
است كه به سه سؤال اصلی سازمان پاسخ گويد :
سازمان كجاست؟
آرزو دارد به كجا برود؟
چگونه خواهد رفت؟

فرایند برنامه ریزی استراتژیک:

تحلیل وضعیت موجود

ترسیم دورنما

تعیین رسالت

تعیین عوامل کلیدی موفقیت

اهداف استراتژیک

برنامه ریزی برای برنامه ریزی
چشم انداز ،ارزش ها و استراتژي هاي بيمارستان در چهاچوب برنامه استراتژيك آن تعريف می شوند .تعيين
و تعريف درست اهداف و اجراي آن در گرو مشاركت و درگيري كليه مديران ارشد و مسئولين بيمارستان
خواهد بود .در نتيجه تشكيل تيم در اين راستا امري حياتی و اجتناب ناپذير است .در همين راستا با توجه به
تازه تاسيس بودن مركز تحقيقات تيم برنامه ريزي متشكل از مديران و موسسان مركز تعيين شد و طی
جلساتی فرايند برنامه ريزي و نحوه ي گردآوري اطالعات تعيين شد.

 .1تحلیل وضعیت موجود
 تحلیل محیط داخلی (تعیین نقاط ضعف و قوت)محيط داخلی شامل عواملی است كه در درون سازمان وجود دارند و دو عامل نقطه قوت و ضعف اجزاي آن
می باشد .معموال در حيطه كنترل مستمر و بلند مدت مديران ارشد می باشند .شامل مديران سازمان،
پرسنل ،محيط فيزيكی و فرهنگ سازمان می باشد.
نقاط قوت (:)Strengths
قوت هاي سازمان همان منابع و توانايی هايی است كه سازمان در اختيار دارد و می تواند از آنها به
منظور ايجاد يك مزيت رقابتی استفاده كند درحقيقت نقاط قوت شامل فعاليت ها و ويژگی هايی از
يك سازمان است كه درآن حوزه عملكرد بهتري دارد و يا در محيط رقابتی خود ازجايگاه باالتري
نسبت به سايرين برخوردار است و معموال شامل فعاليت هائی است كه در كسب و كار سازمان از
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اهميت بيشتري برخوردارند مثل:حوزه هاي عملياتی ،تكنولوژي مورد استفاده ،دوره ها ي آموزشی
ارائه شده.
نقاط ضعف(:(Weaknesses
نبودن بعضی از توانايی هاي كليدي در سازمان می تواند به عنوان يك ضعف در سازمان تلقی شود .در
حقيقت نقاط ضعف ويژگی هايی از سازمان است كه اگر بهبود داده شوند احتمال موفقيت سازمان
بيشتر خواهد بود .براي بدست آوردن ديدگاهی جامع از نقاط ضعف سازمان در بعضی از سازمانها از
مشتريان و ذينفعان بيرونی و مديران عملياتی بيمارستان در اين زمينه نظر خواهی می شود.
به طور كلی نقاط قوت و ضعف در زمره فعاليتهاي قابل كنترل سازمان قرار میگيرند كه سازمان
آنها را به شيوه اي بسيار عالی يا بسيار ضعيف انجام میدهد .آنها در سايه فعاليتهاي مديريتی ،امور
مالی (حسابداري) ،عمليات ،طراحی و غيره به وجود میآيند.
تحليل محيط داخلی مركز از طريق برگزاري يك كارگاه درتاريخ  96/11/7انجام شد و طی آن تيم
برنامه ريزي به تعيين و الويت بندي نقاط ضعف و قوت مجتمع پرداختند.
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نقاط ضعف و قوت مرکز
اهمیت در

نقاط ضعف

موضوع

رتبه

سازمان
1- 10

1- 4

W1

کمبود نیروی هیات علمی پژوهشی

9

3.33

W2

نداشتن امکانات آزمایشگاهی مستقل

5.67

4

W3

کمبود منابع مالی

9.33

2.67

W4

کمبود سایر منابع انسانی از جمله کادر اداری و کارشناس

9

2

W5

بار کاری باالی اعضای هیات علمی بالینی

8

3.33

1

4

1

4

S1
S2

وجود اعضای هیات علمی با تجربه و کارآزموده در زمینه بیماریهای پستان
بخصوص سرطان پستان
عالقه و انگیزه باالی اعضای هیات علمی مرتبط با مرکز در راستای ارتقاء
فعالیتهای پژوهشی ،آموزشی ،و خدماتی
ارتباط علمی با کلیه دانش آموختگان فلو شیپ پستان و سرطان دانشگاه

نقاط قوت

S3

تهران و امکان انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی با سایر دانشگاههای و

8.67

3

مراکز درمانی کشور از طریق این افراد
امکان برگزاری پویش های مردمی با بهره گیری از نیروهای فوق
7

3
2

S4

تخصصی

S5

امکان برگزاری همایش ها و سمینارهای ملی و بین المللی

8.33

S6

الحاق به پژوهشکده سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران

6.33

4

S7

استقرار مرکز در انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی

7

4

حضور در دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان دانشگاه برتر در حوزه
S8

آموزش و پژوهش
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 -تحلیل محیط خارجی بیمارستان(تعیین فرصت ها و تهدیدهای مجتمع)

محيط خارجی شامل عواملی است كه در خارج از سازمان وجود دارند و اجزاي آن دو عامل فرصتها و
تهدیدات بيرونی است و از حيطه كنترل پيوسته مديريت ارشد سازمان خارج می باشند.
محيط خارجی داراي اليه هاي محيط كاري و محيط عمومی است .محيط عمومی شامل عوامل غير
اختصاصی اطراف سازمان ها است كه روي فعاليت هاي سازمان تاثير گذار است .محيط كاري شامل عوامل
اختصاصی اطراف سازمان است كه به احتمال قوي تري سازمان را تحت تاثير قرار می دهد .متغير هاي
محيط بيرونی می تواند شامل موارد زير باشد :سياست هاي دولت ،روند اقتصادي ،تغييرات جمعيتی فرهنگی،
تغيير در نحوه ارائه خدمت و. ...
فرصت ها (:)Opportunities
فاكتورها و عواملی هستند كه در محيط خارجی سازمان وجود دارند و مزاياي وجود آنها سازمان را براي
دستيابی به اهداف خود تقويت می كند.
تهدیدها (:)Threats
عوامل و شرايط خارج سازمانی هستند كه می توانند باعث شكست و يا عدم دستيابی سازمان به اهدافش
شود.
به طور كلی مقصود از فرصت ها و تهديدات خارجی رويدادها و روندهاي اقتصادي ،فرهنگی ،اجتماعی،
بوم شناسی ،محيطی ،سياسی ،قانونی ،دولتی ،فن آوري و رقابتی است كه میتوانند به ميزان زيادي در آينده
به سازمان منفعت يا زيان برسانند .فرصتها و تهديدها به ميزان زيادي خارج از كنترل يك سازمان است.
انقالب در رايانهها ،فن آوري زيستی (بيوتكنولوژي) ،جا به جايی جمعيت ،تغيير در نگرشها و ارزشهاي كار،
كشف فضا ،بازيافت ضايعات و افزايش رقابت به وسيله شركتهاي خارجی نمونههايی از فرصتها و تهديداتی
هستند كه براي سازمانها وجود دارند.
محيط خارجی مركز تحقيقات بيماري هاي پستان با برگزاري كارگاهی در تاريخ  96/11/21مورد تحليل
قرار گرفت و درآن فرصت هاي و تهديدات محيط خارجی بيمارستان تعيين و الويت بندي شد.

مرکز تحقیقات بیماری های پستان

8

فرصت ها و تهدیدها

موضوع

O1

2

درمان و آموزش پزشکی

9.67

O2

پشتیبانی مدیریت انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی

8.67

O3

امکان دسترسی به بخشهای درمانی سرطان از جمله بخش جراحی،

O4

امکان همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی وابسته به پژوهشکده سرطان از
جمله مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان و پرتودرمانی سرطان

O5

وجود شبکه ارتباطی تحقیقاتی با نیروهای فوق تخصصی تربیت شده در
انستیتو کانسر و شاغل در مناطق مختلف کشور

O5

وجود تعامالت مناسب با اساتید ایرانی در سایر نقاط دنیا

O6

وجود ارتباطات مناسب و فعالیتهای علمی با محققین و اساتید بین
المللی

O7

تمایل خیرین در جهت تامین منابع مالی الزم برای فعالیتهای پژوهشی
مرتبط با سرطان

تهدیدها

1- 10

1- 4

پشتیبانی مرکز توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و

شیمی درمانی و رادیوتراپی.

فرصتها

اهمیت در سازمان

رتبه

3.67
3.33

9
2
8

2.33
8

8.67

4
3.33

9

10

T1

اختصاص بودجه ناکافی از سوی دانشگاه

10

1

T2

کاهش و یا توقف اعتبارات تخصیص داده شده به امور پژوهشی

10

1

T3

کافی نبودن وقت اساتید درگیر در ف عالیتهای بالینی – درمانی

7

2

T4

انجام تحقیقات تکراری و غیر بنیادی و غیر کاربردی در جمعیتهای کوچک

9

3

T5

ضعف فرهنگ عمومی جهت مشارکت در امور پژوهشی

6

4
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اهمیت در سازمان

رتبه

1- 10

1- 4

T6

کافی نبودن انگیزه تحقیق در اساتید بالینی و فلوشیپ ها

9

3

T7

نداشتن ردیف و تشکیالت سازمانی

9

2

تهدیدها

موضوع

ماتريس  SWOTمركز :سازمان بايد تالش كند تا با تقويت قوت هاي درونی اش مزيت رقابتی جديدي را
براي خود خلق كند .خلق اين مزيت هاي رقابتی از طريق هماهنگی بين قوت ها و توانايی هاي درون
سازمانی و فرصتهاي كوچك يا بزرگ خارجی است .حتی در برخی مواقع ،اهميت فرصت خارجی به قدري
است كه سازمان انگيزه ي الزم براي غلبه بر يك ضعف داخلی را نيز پيدا خواهد كرد .براي توسعه ي اين
استراتژيها ،يعنی همان استراتژيهايی كه باعث هماهنگی قوت هاي درون سازمانی با فرصتهاي محيط خارجی
است ،می توان از ماتريس  SWOTبهره برد .اين متد (روش) در صورت شناخت دقيق و به كارگيري صحيح
براي كسب و كارهاي كوچك و متوسط بسيار كارآمد خواهد بود .تحليل  SWOTدر فرآيند تشكيل
استراتژي جزء بسيار مهم محسوب می شود .تحليل فرصتها و تهديدات خارجی اساساً براي ارزيابی اين امر به
كار می رود كه بررسی كنيم آيا سازمان میتواند از فرصتها استفاده كرده و تهديدات را به حداقل برساند و
همچنين اين تجزيه و تحليل نقاط ضعف براي بررسی عملكرد داخلی شركتها (مانند روندهاي كاري اثر
بخش و تحقيق و توسعه حائز اهميت است.

عوامل داخلی

قوت

SO

[Sidebars are
out important
text or adding
for quick
as a schedule.
They are typically
left, right, top or
page. But you
them to any
prefer.

A GRESSIV E

ضعف

WO
C O NSERV A T IV E

فرصت
great for calling
points from your
additional info
reference, such

ST
C O M P ET IT IV E

WT
DEFENSIV E

placed on the
bottom of the
can easily drag
تهدید
position you

]When you’re ready to add your content, just click here and start typing.
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با توجه به نقاط ضعف و قوت ،فرصت ها و تهديدهاي تعيين شده و الويت بندي صورت گرفته ،مركز
تحقيقات بيماري هاي پستان در ماتريس  SWOTدر حوزه  SWامتياز  2.88و در حوزه  OTامتياز 2.64
را كسب نمود .بنابراين اين مركز در منطقه تهاجمی قرار گرفته و در تدوين استراتژي هاي خود رويكرد
تهاجمی را اتخاذ خواهد نمود.

مرکز تحقیقات بیماری های پستان
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تحلیل ذینفعان داخلی و خارجی
ذینفعان):(Stakeholders
ذينفعان شامل افراد،گروه و يا سازمانهائی است كه به نحوي بر عملكرد ،اهداف و سياست هاي يك سازمان
تاثير گذارند يا از آن تاثير می پذيرند و به دو گروه داخلی و خارجی تقسيم می شوند به طور مثال مشتريان،
تامين كنندگان ،دولت و سازمانهاي وابسته در گروه ذينفعان خارجی قرار می گيرند و كاركنان به عنوان
ذينفع داخلی تعريف می شوند .البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه همه ذينفعان از اهميت يكسانی
براي سازمان بر خوردار نيستند و انتظارات آنان براساس ميزان تاثيري كه بر سازمان دارند الويت بندي می
شود.
براي شناسائی ذينفعان درونی و بيرونی مركز تحقيقات بيماري هاي پستان و نيازها و انتظارات آنان كارگاهی
كه در تاريخ  96/11/21برگزار شد و در آن پس از ارائه آموزش هاي الزم در اين خصوص اعضاي تيم تدوين
برنامه از طريق بارش افكار به تعيين ذينفعان مجتمع پرداختند و در ادامه كار ذينفعان الويت بندي شده و
نيازها و انتظارات هر گروه تعيين شد.

مرکز تحقیقات بیماری های پستان
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تحلیل ذینفعان

درجه اولویت
نیازها و انتظارات ذینفعان
(  1تا) 5

كمك در طراحی پژوهش

5

معرفی اولويتهاي پژوهشی مركز

5

حمايت مالی از پژوهشها

3

ارائه آموزشهاي عملی كوتاه مدت در ارتباط با عنوان تخصصی

3

ارائه آموزش در زمينه روش پژوهش

5

پزشکان

برگزاري جلسات بحث و بررسی عناوين مرتبط با موضوع مركز و ارائه نتايج قابل
دسترسی در سطح كشور

وزارت بهداشت و
درمان و آموزش
پزشکی

دانشگاههای علوم
پزشکی سراسر
کشور
مراکز تحقیقاتی

5

تعيين اولويتهاي پژوهشی مركز

5

انجام پژوهشهاي مبتنی بر اولويتها

5

ارائه خط مشيهاي متناسب با عنوان مركز جهت سياستگذاريهاي كالن

4

ارائه و معرفی نتايج كاربردي پژوهشهاي انجام شده

5

همكاري با ساير مراكز كشور

3

ايجاد ارتباط با مراكز تحقيقاتی هم راستا

4

معرفی نتايج كاربردي پژوهشها

5

پيشنهاد عناوين پژوهشی مرتبط به ساير مراكز تحقيقاتی و دانشگاهها

3

پيشنهاد عناوين پژوهشی مرتبط به ساير مراكز تحقيقاتی

3

مرتبط در سراسر
کشور
نهادها و سازمانهای
بین المللی و منطقه
ای

همكاري و تعامل با ساير مراكز تحقيقاتی

4

همكاري در پژوهشهاي بين المللی و منطقه اي

4

ارائه نتايج پزوهشهاي قابل استفاده در منطقه و در دنيا

5

انجام پژوهشهاي كاربردي مبتنی بر اولويتهاي آنها

3

مرتبطپستان
بیماری های
تحقیقات های
مرکز خیریه

با سرطان

13

ارائه نتايج كاربردي پژوهشهاي مركز جهت امور خيريه

3

همكاري در برنامه هاي اجتماعی آموزش عمومی يا تشخيصی درمانی خيريه

4

عالقمندان به
فعالیتهای پژوهشی
از جمله پزشکان و
رشته های مرتبط با
سیستم سالمت

بیمارستانها و مراکز
درمانی

كمك در طراحی پژوهش

4

معرفی اولويتهاي پژوهشی مركز

5

حمايت مالی از پژوهشها

3

ارائه آموزشهاي در زمينه روش پژوهش

3

انجام پژوهشهاي كاربردي مبتنی بر اولويتهاي بيمارستان

4

ارائه نتايج كاربردي پژوهشهاي مركز جهت استفاده در بالين

4

انجام تحقيقات مرتبط با افزايش كيفيت زندگی بيماران و رضايت آنها و ارائه نتايج به
مديريت بيمارستان

3

انجام تحقيقات مرتبط با افزايش كيفيت ارائه خدمات به بيماران و ارائه نتايج به
سيستم مديريتی بيمارستان

شرکتهای دارویی و
تجهیزات پزشکی

انجمن های علمی
مرتبط

3

انجام پژوهشهاي كاربردي مبتنی بر اولويتهاي آنان

3

ارائه نتايج كاربردي پژوهشهاي مركز جهت استفاده در توليد دارو و تجهيزات

3

همكاري در پژوهشهاي مرتبط با بررسی اثربخشی و كيفيت دارو يا تجهيزات توليد
شده

3

همكاري با ساير محققين انجمن

3

انجام پژوهشهاي بين رشته اي

3

تعامل در برنامه هاي آموزشی

4

مرکز تحقیقات بیماری های پستان
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تدوین استراتژی ها و اهداف استراتژیک مرکز تحقیقات بیماری های پستان
تدوين استراتژي هاي مركز در دو جلسه يك روزه كه در تاريخ هاي  96/12 /12و  96/12 /26برگزار شد و از ساعت  8صبح الی
 12ظهر به طول انجاميد ،صورت گرفت .در اين كارگاه پس از ارائه آموزش هاي الزم در خصوص نحوه تدوين استراتژي با توجه
به تحليل  SWOTاز طريق بارش افكار به تدوين بيانيه چشم انداز و رسالت پيشنهادي خود براي مركز پرداختند و پس از
جمع بندي پيشنهادات دو گروه ،بيانيه رسالت و چشم انداز مركز تعيين شد .در ادامه گروهها از طريق بارش افكار به تعيين
استراتژي ها براساس ماتريس  SWOTپرداختند.

اهداف استراتژیک مرکز:
-

توسعه ارتباطات بین دانشگاهی و بین المللی.

-

توسعه کمی وکیفی پروژه های تحقیقاتی .

-

بهره برداری و کاربردی کردن تحقیقات.

-

توسعه زیر ساختهای مالی ،فیزیکی ،نیروی انسانی و فرایند های پشتیبان.

مرکز تحقیقات بیماری های پستان
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قوتها(: (S

ضعف ها (: (W

 .1وجود اعضاي هيات علمی با تجربه و كارآزموده در زمينه

.1كمبود نيروي هيات علمی پژوهشی

بيماريهاي پستان و سرطان پستان
 .2عالقه و انگيزه باالي اعضاي هيات علمی مرتبط با مركز در
راستاي ارتقاء فعاليتهاي پژوهشی ،آموزشی ،و خدماتی
 .3ارتباط علمی با دانش آموختگان فلو شيپ پستان و سرطان

 .2نداشتن امكانات آزمايشگاهی مستقل
 .3كمبود منابع مالی

دانشگاه تهران و امكان انجام پروژه هاي مشترک تحقيقاتی با

.4كمبود ساير منابع انسانی از جمله كادر اداري و

ساير دانشگاهها و مراكز درمانی كشور از طريق اين افراد

كارشناس

 . 4برگزاري همايشها و سمينارهاي ملی و بين المللی
 .5الحاق به پژوهشكده سرطان دانشگاه علوم پزشكی تهران
استقرار مركز در انستيتو كانسر مجتمع بيمارستانی امام

 .5بار كاري باالي اعضاي هيات علمی بالينی
 .6ضعف در زيرساخت هاي  ITمورد نياز

خمينی
 .6حضور در دانشگاه علوم پزشكی تهران به عنوان دانشگاه برتر
در حوزه آموزش و پژوهش

فرصت ها ): (O

استراتژی های :SO

استراتژی های : WO

 .1پشتيبانی مركز توسط معاونت تحقيقات و فناوري وزارت  .1همكاري با محققين بين المللی

 .1جذب نيروي انسانی محقق

 .2تمايل خيرين در جهت تامين منابع مالی الزم براي  .2ارتقا كميت فعاليتهاي پژوهشی

 .2توسعه زيرساختهاي IT

بهداشت

فعاليتهاي پژوهشی مرتبط با سرطان
 .3ارتباطات مناسب و فعاليتهاي علمی با محققين و اساتيد

 .3ارتقا كيفيت فعاليتهاي پژوهشی

 .3توانمندسازي

 .4برگزاري برنامه هاي آموزشی ملی و بين المللی

بين المللی
 .4وجود تعامالت مناسب با اساتيد ايرانی در سطح دنيا

 .5وجود شبكه ارتباطی تحقيقاتی با نيروهاي فوق تخصصی  .5همكاري با سازمانهاي علمی داخلی
تربيت شده در انستيتو كانسر و شاغل در اقصی نقاط كشور
 .6امكان همكاري با ساير مراكز تحقيقاتی وابسته به
پژوهشكده سرطان از جمله مركز تحقيقات بيولوژي سرطان
و پرتودرمانی سرطان
 .7امكان دسترسی به بخشهاي درمانی سرطان از جمله
بخش جراحی ،شيمی درمانی و راديوتراپی

تهدیدها ): (T

استراتژی های : OT

استراتژی های: WT

 .1اختصاص بودجه ناكافی از سوي دانشگاه

.1افزايش منابع مالی پروژه هاي تحقيقاتی

 .1اولويت دهی و تسهيل طرح هاي محصول

.2كاهش و يا توقف اعتبارات تخصيص داده شده به امور

محور و ارتباط با صنعت

پژوهشی
.3كافی نبودن وقت اساتيد درگير در فعاليتهاي بالينی

 .2پياده سازي مدل ترجمان دانش

 .4انجام تحقيقات تكراري و غير بنيادي و غير كاربردي در
جمعيتهاي كوچك
 .5ضعف فرهنگ عمومی جهت مشاركت در امور پژوهشی
.6كافی نبودن انگيزه تحقيق در اساتيد بالينی و فلوشيپ ها
 .7نداشتن رديف و تشكيالت سازمانی

مرکز تحقیقات بیماری های پستان
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ماموریت مرکز تحقیقات بیماری های پستان

اجرای پژوهشهای بنیادی ،کاربردی و مداخله ای در زمینه بیماریهای
پستان به منظور تولید علم ،ارتقاء کیفیت زندگی ،افزایش رضایتمندی و
توسعه برنامه های حمایتی در بیماران مبتال به سرطان پستان،
گسترش همکاریهای علمی در سطح ملی و بین المللی

چشم انداز مرکز تحقیقات بیماری های پستان

پیشرو در تولید دانش در زمینه بیماریهای پستان و بخصوص
سرطان پستان در نظام سالمت کشور

ارزش های مرکز تحقیقات بیماری های پستان:

 حفظ کرامت و حقوق انسانی
 اعتقاد به اصول اخالقی حرفه ای مبتنی بر فرهنگ و باورهای اسالمی
 رعایت حقوق مادی و معنوی پژوهشگران
 محوریت پژوهش در کلیه فعالیتها
 نوآوری و خالقیت

مرکز تحقیقات بیماری های پستان
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هدف اختصاصی

هدف استراتژیک

شاخص ارزیابی

.1توسعه ارتباطات بین

1- 1

تاليف يك كتاب با همكاري محققين بين المللی در زمينه سرطان پستان

تعداد كتب تاليف شده

دانشگاهی و بین المللی

2- 1

اجراي يك طرح پژوهشی با همكاري محققين بين المللی

تعداد طرح هاي اجرا شده

3- 1

افزايش مقاالت مشترک با مراكز بين المللی به تعداد دو مقاله در سال

تعداد مقاالت مشترک با مراكز بين المللی

4- 1

عضويت در يك انجمن بين المللی

تعداد عضويت در انجمن هاي بين المللی

5- 1

شركت ساالنه در يك سمينار  /سمپوزيوم و وبينار بين المللی

تعداد شركت در سمينار  /سمپوزيوم و وبينار بين المللی

6- 1

انجام ساالنه يك طرح مشترک با ساير مراكز تحقيقاتی

تعداد طرح هاي مشترک انجام شده با ساير مراكز تحقيقاتی

7- 1

تدوين ساالنه  2مقاله مشترک با ساير دانشگاهها و موسسات

تعداد مقاالت مشترک با ساير دانشگاهها و موسسات

8- 1

عضويت در يكی از انجمن هاي داخلی

تعداد عضويت در انجمن هاي داخلی

9- 1

برگزاري يك سمينار  /سمپوزيوم /كارگاه و و بينارهاي بين المللی به صورت دوساالنه

تعداد كارگاهها/سمينارها /سمپوزيوم هاي برگزار شده بين المللی

10- 1

برگزاري سمينار  /سمپوزيوم/كارگاه و و بينارهاي داخلی ساالنه يكبار

تعداد كارگاهها/سمينارها /سمپوزيوم هاي برگزار شده بين المللی

11- 1

جذب يك نفر از دانش آموختگان و هيات علمی ساير دانشگاهها در برنامه فلوشيپی سرطان پستان

تعداد افراد جذب شده

12- 1

ارائه حداقل سه دوره آموزش تخصصی ساالنه در سايت مركز از طريق ارائه رايگان اساليدهاي
آموزشی

تعداد دوره هاي آموزشی تخصصی برگزار شده

13- 1

ارائه ماهانه  5مطالعه ي موردي معرفی شده در تومور بورد به زبان انگليسی در سايت مركز

تعداد مطالعات موردي مطرح شده

14- 1

برگزاري ساالنه يك دوره پژوهشی با شركت فلوها و اعضاي ساير بخشها و مراكز تحقيقاتی

تعداد دوره هاي پژوهشی برگزار شده

.2توسعه کمی وکیفی

1- 2

ارزيابی ساالنه نتايج و محصوالت طرح هاي تحقيقاتی بصورت كمی و كيفی

تعداد ارزيابی هاي انجام شده

پروژه های تحقیقاتی

2- 2

انجام حداقل يك داوري تخصصی و كيفی به ازاي هر طرح

تعداد داوري هاي كيفی انجام شده به ازاي هر طرح

هدف استراتژیک

شاخص ارزیابی

هدف اختصاصی
3- 2

ارزيابی كيفی طرحهاي مركز در شوراي پژوهشی  4بار در سال

تعداد داوري هاي كيفی انجام شده در هر سال

4- 2

برگزاري ساالنه يك دوره پژوهشی جهت فلوهاي جراحی پستان

تعداد دوره هاي پژوهشی برگزار شده جهت فلوهاي جراحی
پستان

5- 2

انطباق طرح هاي تحقيقاتی منبطق با اولويت هاي تحقيقاتی تعين شده در مركزبه ميزان %70

ميزان انطباق طرح هاي اجرا شده با اولويت هاي تحقيقاتی مركز

6- 2

انجام ساالنه يك طرح پژوهشی مشترک با ساير مراكز .

تعداد طرح هاي مشترک پژوهشی اجراش شده

7- 2

افزايش تعداد مقاالت مشترک با ساير مراكز داخلی و بين المللی به ميزان دو عدد درسال

تعداد مقاالت مشترک با ساير مراكز داخلی و بين المللی

8- 2

ايجاد حداقل دو سفارش تحقيقاتی براي محققين

1- 3

ترجمان نتيجه ي حداقل يك طرح پژوهشی مركز براي سياستگزاران ،انجمن هاي علمی ،اعضاي
كادر درمان ،بيماران ،و عموم مردم

2- 3

بهره برداري ساالنه از نتايج حداقل يك پژوهش در آموزشهاي تخصصی كادر درمان

تعداد طرح هاي به كار برده شده در آموزش كادر درمان

3- 3

مشاركت ساالنه در حداقل يكی از كارگاه هاي تحقيقات مرتبط با طرحهاي محصول محور و ارتباط
با صنعت

تعداد مشاركت در طرحهاي محصول محور

4- 3

برگزاري دو جلسه مشاوره با مسئولين ارتباط با صنعت دانشگاه

تعداد جلسات مشاوره برگزار شده با مسئولين دانشگاه

5- 3

اجراي حداقل يك طرح تحقيقاتی محصول محور

تعداد طرحهاي محصول محور اجرا شده

6- 3

اجراي حداقل يك طرح تحقيقاتی ارتباط با صنعت

تعداد طرحهاي اجرا شده ارتباط با صنعت

.4توسعه زیر

1- 4

افزايش دسترسی و بهره برداري فلوشيپ هاي مركز از امكانات  ITبه ميزان  5ساعت در هفته

ميزان افزايش در دسترسی به امكانات IT

ساختهای مالی،

2- 4

تامين حداقل سه دستگاه كامپيوتر مورد نياز مركز تحقيقات

تعداد امكانات سخت افزاري تهيه شده براي مركز

3- 4

جذب ساالنه حداقل يك گرنت داخلی

تعداد گرنت هاي داخلی جذب شده

 .3بهره برداری و کاربردی
کردن تحقیقات

فیزیکی ،نیروی
مرکز تحقیقات بیماری های پستان
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تعدادترجمان هاي انجام شده بر طرح هاي پژوهشی

هدف استراتژیک
انسانی و فرایند های
پشتیبان

مرکز تحقیقات بیماری های پستان

شاخص ارزیابی

هدف اختصاصی
4- 4

جذب كمك هاي خيرين و سازمان هاي مردم نهاد به ميزان  500ميليون ريال

ميزان جذب كمك هاي خيريه

5- 4

همكاري با دانشجويان پزشكی ،كارشناسی ارشد و دكترا از ساير مراكز و دانشگاه هاي كشور در انجام
پژوهش هاي مركز

تعداد همكاري هاي انجام شده با دانشجويان

6- 4

افزايش همكاري تحقيقاتی رزيدنتها و فلوها در مركز

تعداد همكاري هاي انجام شده با دانشجويان

7- 4

جذب حداقل يك دانشجوي دوره ي پست دكترا

تعداد دانشجويان پست دكتري جذب شده.
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صورتجلسات تدوین برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات بیماری های پستان:

مرکز تحقیقات بیماری های پستان
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مرکز تحقیقات بیماری های پستان
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مرکز تحقیقات بیماری های پستان
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مرکز تحقیقات بیماری های پستان
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مرکز تحقیقات بیماری های پستان
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مرکز تحقیقات بیماری های پستان
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مرکز تحقیقات بیماری های پستان
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