برنامه راهبردی معاونت پژوهشی و توسعه تحقیقات بالینی
رسالت مرکز
رسالت اين معاونت توليد و ترجمه بهترين شواهد موجود در زمينه تحقيقات بالينی با هدف خدمت به
اعضای محترم هيات علمی ،کادر درمانی ،دانشجويان و جلب مشارکت آنان ،و بهره گيری از سرمايههای
انسانی بيمارستان در راستای تحقق رسالت دانشکده و به منظور توليد و نشر دانش مرتبط با سالمت ،عهده
دار فراهم نمودن بستر مناسب برای انجام تحقيقات کاربردی می باشد.
چشم انداز مرکز
اين معاونت بر آن است تا با استفاده از پويايی ،نوآوری و خالقيت در توليد و ترجمه شواهد علمی -پژوهشی
به قطب تحقيقات بالينی در جنوب استان آذربايجان شرقی تبديل گردد.
ارزش ها
اين مرکز متعهد است به:
 رعايت اخالق در توليد و ترجمه شواهد با تاکيد بر ارزش های متعالی اسالمی
 تاکيد بر فعاليت گروهی و کار تيمی
 توجه به کاربردی بودن نتايج تحقيقات در راستای ارتقای کيفيت تصميمات بالينی
 تعامل با صنعت در راستای اجرای سياست اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری.

اهداف کالن
 حفظ و ارتقاء ساختار مديريت تحقيقات واحد توسعه تحقيقات بالينی؛
 گسترش کمی و کيفی تحقيقات بالينی مبتنی بر نيازهای صنايع و جامعه؛
 ارتقاء کيفی و کمی تحقيقات بالينی و هدفمند نمودن پژوهش در دانشکده و حمايت از
محققين در اين زمينه توسعه استفاده از نتايج تحقيقات کاربردی در حل مشکالت و افزايش
آگاهی جامعه از ضرورت تحقيقات در نظام سالمت در راستای ارتقاء سالمت آنها؛
 ارتقای سطح کمی و کيفی همکاری با دانشگاههای داخلی و خارجی و سازمانهای جهانی و
سازمان های غير دولتی داخلی و خارجی ،در جهت اجرای طرحهای تحقيقاتی مشترك؛
 توسعه و بکارگيری دانش بشری در زمينة سالمت زنان و نوزادن ،مراقبت های پرستاری و
مديريت مراقبت های پزشکی؛
 انتشار و بسط يافته های پژوهشی و گسترش کاربرد آنها؛
 انجام پژوهش های بنيادی بالينی برای اصالح نظر ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور
 گسترش و تقويت جايگاه مرکز توسعه تحقيقات بالينی در عرصه ملی؛
 ساماندهی نظام جمع آوری و ثبت داده های آماری پژوهشی بيمارستان.

