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برنامه راهبردی  5ساله مرکس تحقيقات بروسلوز دانشگاه علوم پسشکی همدان))93-98
رسالت(:)Mission
هزوش تحمیمبت ثزٍسلَس ثز آى است تب ثب ارج ًْبدى ثِ اًگیشُ ّب ،استؼذادّب ،تالش ّب ،ایذُ ّبی ًَ ّ ،وىبری تخصصی ٍ ثیي ثخطی،
تطَیك ٍ حوبیت پضٍّطگزاى در جْت تَلیذ ػلن ،فيآٍری ٍ تَاًوٌذ سبسی جبهؼِ ػلوی در سغح هٌغمِ ای ،هلی ٍثیي الوللی ثزای
ارتمبء سغح داًص ثطزی در سهیٌِ ثزٍسلَس اًسبًی ٍ داهی وَضص ًوبیذ .ایي هزوش درصذد است ثب حزوت ثِ سوت چطن اًذاس ٍ رسبلت
خَد ٍ ثب تحمك ثخطیذى ثِ اّذاف خَد ثتَاًذ خذهبت ارسًذُ ای را ثِ جبهؼِ ارائِ دّذتب اس عزیك ثىبرگیزی پضٍّطگزاى ٍرسیذُ ٍ
ػاللوٌذ ٍ اهىبًبت ٍ تجْیشات هَرد ًیبس ثب تىیِ ثز خاللیت ٍ ًَآٍری اػضب ثتَاًذ خذهبت ارسًذُ ای را در جْت تَسؼِ سالهت پبیذار ٍ
پیطگیزی ثیوبری ثزٍسلَس در جبهؼِ ارائِ ًوبیذ ٍ ثِ ػٌَاى یه هجوَػِ پیطزٍ در سغح هلی ،هٌظلِ ای ٍ ثیي الوللی ایفبی ًمص
ًوبیذ.
چطن اًذاس (:)Vision
هزوش تحمیمبت ثزٍسلَس داًطگبُ ػلَم پشضىی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی ّوذاى ،ثؼٌَاى اٍلیي هَسسِ پضٍّطی وطَر در سهیٌِ
ثزٍسلَس در ًظز دارد ثب ارائِ تحمیمبت ثٌیبدی ٍوبرثزدی عی  5سبل آیٌذُ ثِ یىی اس هزاوش تحمیمبتی ثزتز در سهیٌِ ثزٍسلَس در سغح
وطَر ٍ هٌغمِ تجذیل ضَد ٍ ثستز هٌبست را جْت اًجبم پضٍّص ّبی تخصصی ٍ ًَ آٍری در حَسُ ثیوبری ثزٍسلَس فزاّن ًوبیذ
تبثتَاًذ سْن هْوی در ّذایت سیبست ّبی ثْذاضتی درهبًی وطَر در جْت وٌتزل ٍریصُ وٌی ثیوبری ثزٍسلَس ایفب ًوبیذ ٍ ثِ
هزنسی لبثل اعویٌبى جْت هطبٍرُ ٍ سیبست گذاری داخلی ،هٌغمِ ای ٍ ثیٌبلوللی تجذیل ضَد .
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ارزشها ): (Values
 - 1احتزام ثِ ضبى ٍاالی اًسبًی در تحمیمبت هزتجظ ثب سالهت آحبد جبهؼِ
 - 2تَجِ ثِ ًیبسّبی اسبسی ثزًبهِریشاى در حَسُی ػلَم ثْذاضتی ٍ پشضىی
 - 3جلت هطبروت درٍى ثخطی ٍ ثزٍى ثخطی در راستبی چطن اًذاس ٍ رسبلت هزوش
 - 4رػبیت ػذالت ٍ اخالق در اًجبم فؼبلیتْبی پضٍّطی هزوش
 - 5تبهیي اًتظبرات هلی هتٌبست ثب ًمطِ جبهغ ػلوی ٍ سٌذ چطن اًذاس وطَر در افك 1404
 - 6تطَیك پضٍّطگزاى ػاللوٌذ ثِ هٌظَر رضذ خاللیتّبی فزدی ٍاجتوبػی
ذینفعان):(Stakeholders
 هؼبًٍت ثْذاضتی داًطگبُ ػلَم پشضىی ّوذاى هؼبًٍت غذا ٍدارٍ داًطگبّْبی غزة وطَر ٍهٌبعك اًذهیه هؼبًٍیي ثْذاضتی داًطگبّْبی غزة وطَر ٍ هٌبعك اًذهیه ثزٍسلَس ٍسارت ثْذاضت ،درهبى ٍ آهَسش پشضىی سبسهبًْبی داهپشضىی در استبى ّوذاى ٍ استبًْبی ّوجَار درغزة وطَرّذاضت جْبًی( ٍ )WHOدفتز هٌغمِای ثزای وطَرّبی هذیتزاًِ ضزلی ()EMRO
 سبسهبى ة ارگبىّبی دٍلتی ٍ سبسهبىّبی هزدم ًْبد -ػوَم هزدم
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تحليل وضعيت مرکس):(SWOT
نقاط قوت):(Strengths
ٍ -S1جَد افزاد هتخصص ٍ هجزة در رضتِ ثیوبریْبی ػفًَی در هزوش
ٍ - S2جَد هتخصصیي هجزة در رضتِ هیىزٍثیَلَصی ٍ اپیذهیَلَصی ٍآهبر حیبتی در هزوش
ٍ - S3جَد آسهبیطگبُ جبهغ تحمیمبت هجْش در داًطىذُ پشضىی سیز ًظز اػضب ّیئت ػلوی هجزة هیىزٍثیَلَصیست
ٍ -S4جَد دستیبراى ػفًَی فؼبل در ثخص ػفًَی ثیوبرستبى سیٌب
-S5ارتجبط هٌبست ثب ٍاحذّبی هختلف داًطگبُ
ٍ-S6جَد دٍرُ ّبی تحصیالت تىویلی هزتجظ ثب ٍظبیف هزوش در داًطگبُ
ٍ-S7جَد داًطجَی  PhD by researchدر هزوش
ٍ-S8جَد ثزًبهِ ثجت ػَد ٍ ػَارض ثزٍسلَس
ٍ-S9جَد هجلِ اًگلیسی سثبى ّAvicenna Journal of Clinical Microbiology and Infectionوىبر هزوش
نقاط ضعف):(Weakness
-W1ػذم تصَیت لغؼی هزوش
-W2هحذٍد ثَدى سهیٌِ تحمیمبتی هزوش
-W3فمذاى تطىیالت سبسهبًی هصَة
-W4ووجَد هٌبثغ هبلی ٍاهىبًبت اداری
- W5ووجَد فضبی فیشیىی هٌبست ثزای هزوش
-W6ووجَد ًیزٍی اًسبًی ٍ وبرضٌبط ثبثت در هزوش
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فرصت ها):(Opportunities
-O1حوبیتّبی هبلی مػبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍری داًطگبُ ٍ ٍسارت هتجَع
ٍ-O2جَد دادُّب ٍ آهبرّبی ثزٍسلَس اًسبًی ٍداهی در سغح استبى ٍ وطَر
ٍ-O3جَد هجالت ػلوی ٍ تخصصی در دستزط ثزای چبح همبلِ در جْت رضذ هزوش
-O4ثزگشاری ّوبیصّبی وطَری ٍ ثیيالوللی جْت هؼزفی هزوش
-O5تطىیل ضَراّبی پضٍّصی در سبسهبًْب ٍ ارائِ اٍلَیتّبی پضٍّطی
ٍ -O6جَد هزاوش تحمیمبتی ثیوبریْبی ػفًَی ٍ گزهسیزی هصَة در ثزخی داًطگبّْب
-O7اهىبى استفبدُ اس لبًَى  %1ثَدجِّبی پضٍّطی صٌبیغ ٍ ٍسارت هتجَع
-O8سیبستّبی والى وطَر (سٌذ چطن اًذاس در افك )1404
تهدیدها):(Threats
اًه اعالػبتی پضٍّطی ّوبٌّگ در وطَر
ً-T1جَد ة
ً-T2جَد حوبیتّبی هبلی وبفی اس پضٍّطگزاى
-T3سهبىثز ثَدى تصَیت عزحّب
اهداف کالن): (Main Goals
 -1تَسؼِ ٍ ثىبرگیزی داًص ثطزی در سهیٌِ ػلن ثزٍسلَس
 1-1ایجبد ثستز هٌبست جْت ثزگشاری سویٌبرّبی ثیيالوللی
ّ 2-1وىبری ثب هز اوش پضٍّطی خبرج اس وطَر
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ّ 3-1وىبری ثب هجبهغ ثیي الوللی اس جولِ سبسهبى ثْذاضت جْبًی
 4-1ثَهی سبسی اعالػبت ٍ وبرثزدی وزدى آىّب جْت رفغ ًیبسّبی پضٍّطگزاى
 -2تَسؼِی هٌبثغ اًسبًی اس عزیك ضٌبسبیی ٍ جذة ػضَ ّیئت ػلوی هزوش

 1-2تذٍیي سبختبر تطىیالتی ٍ اداری هزوش

 2-2جذة ًیزٍی اًسبًی هَرد ًیبس هزوش هغبثك سبختبر تطىیالتی

 3-2تَسؼِی هٌبثغ اًسبًی اس عزیك ضٌبسبیی ٍ جذة ًیزٍّبی پضٍّطی ػاللوٌذ

 4-2ایجبد ثستز هٌبست جْت پذیزش دوتزی تخصصی پضٍّص هحَر

 -3اًجبم پضٍّص ّبی ثٌیبدی اپیذهیَلَصیه ٍ ثبلیٌی در جْت اصالح خذهبت ثْذاضتی درهبًی وطَر
 1 -3هغبلؼِ ٍ ایجبد سبهبًِ دادُّب در سهیًِ ی عزحّبی تحمیمبتی ثیوبری ثزٍسلَس
2-3

هغبلؼِ ٍ ارسیبثی سبهبًِ دادُّب در سهیٌِی ثیوبری ثزٍسلَس

 3 -3ثزرسی ػَاهل فزدی ٍ اجتوبػی هَثز ثز ثیوبری ثزٍسلَس
 4-3ثزرسی ػَاهل ایوًََلَصیه هَثز ثز ثیوبری ثزٍسلَس
ررسی ػَاهل هحیغی هَثز ثز ثیوبری ثزٍسلَس
 5-3ة
 6-3تػییي رًٍذّبی سهبًی ٍ الگَّبی دٍرُ ای ثیوبری ثزٍسلَس
هك الت ٍ هذارن هزثَعِ ٍاًتطبر آًْب
 -4جوغ آٍری ،تٌظین ٍعجمِ ثٌذی اسٌبد ،ا
 -5تزثیت ًیزٍی اًسبًی هحمك در سهیٌِ ثیوبری ثزٍسلَس
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 1-5تَاًوٌذسبسی پضٍّطگزاى ٍ تزثیت ًیزٍی اًسبًی وبرآهذ در سهیٌِ عزاحی ٍ اجزای عزحّبی تحمیمبتی
 2-5تزثیت ًیزٍی اًسبًی در سهیٌِ عزاحی ٍ اجزای عزحّبی تحمیمبتی
 3-5تزثیت ًیزٍی اًسبًی هتخصص ٍ وبرآهذ در جْت رضذ ٍ تَسؼِ ضزوت ّبی داًص ثٌیبى
 5 -5تزثیت داًطجَیاى پضٍّص هحَر در همبعغ تحصیالت تىویلی  ٍ PhD by Research ،دستیبری ػفًَی
 -6تزغیت ،تطَیك ٍ ثىبرگیزی هحممیي هجزة در سهیٌِ ثیوبری ثزٍسلَس
 -7وَضص در جلت تَجِ ٍ ّوىبری هزاوش تحمیمبتی ٍ اجزایی هزثَعِ در داخل وطَر
ّ -8وىبری ػلوی ثب هزاوش تحمیمبتی ٍآهَسضی سبیز وطَ رّب ٍ سبسهبى ّبی ثیي الوللی ثب رػبیت لَاًیي ٍهمزرات وطَر

 -9ایجبد آرضیَ عزحّبی تحمیمبتی در دست تذٍیي ،اجزا ٍ پبیبى یبفتِ در سهیٌِ ثیوبری ثزٍسلَس

