
  
 باسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

  داممشترك انسان و مرکز تحقیقات بیماریهاي  برنامه راهبردي 
  

 مقدمه
ه ق اهداف نقشپیرو بیانات مقام معظم رهبري در خصوص دستیابی هر چه سریع تر به قله هاي علم و فناوري و به منظور تحق

حترم تحقیقات و و اجراي تفاهم نامه ریاست دانشگاه علوم پزشکی جهرم با معاونت م 1404ایران  جامع علمی کشور در برنامه
حقیقــات مرکز تفناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت ارتقاء تحقیقات در دانشگاههاي علوم پزشکی کشور، 

  خواهد گردید. در دانشگاه علوم پزشکی جهرم راه اندازي مشترك انسان و دامبیماریهاي 
  

  :مشترك انسان و داممعرفی مرکز تحقیقات بیماریهاي 
 ی بیماریهايدرمان -ارائه راه حل هاي نوین مبتنی بر پژوهش در امور بهداشتی واین مرکز به منظور گسترش فرهنگ پژوهش 

  فعالیتهاي پژوهشی خود را پس از تصویب آغاز خواهد نمود.مشترك انسان و دام 
  

  مؤ سسین : 
  )   دانشیار - مرتضی پوراحمد ( متخصص بیماریهاي عفونی کتر د .1
 ) دانشیار - نفرولوژيفاطمه امام قریشی( فوق تخصص دکتر  .2
 ) دانشیار - ایمونوپارازیتولوژي Ph.D(  محمد حسن دوامیدکتر  .3
 )    استادیار -رحیم رئوفی ( متخصص بیماریهاي عفونیدکتر  .4
  )استادیار -پزشکیانگل شناسی  Ph.D(  کاوس صلح جودکتر  .5
 )مربی -آقاي عبدالرضا ستوده جهرمی (کارشناس ارشد ایمونولوژي . 6
 ) استاد یار –پاتولوژیست ( دکتر فرهنگ هوشمند .7

  
  اعضاء تمام وقت مرکز :

 دانشیار )    - دکتر  مرتضی پوراحمد ( متخصص بیماریهاي عفونی .1
 دانشیار ) - دکتر فاطمه امام قریشی( فوق تخصص بیماریهاي عفونی کودکان .2
 دانشیار ) - ایمونوپارازیتولوژي Ph.Dدکتر محمد حسن دوامی (  .3
 استادیار )    -دکتر رحیم رئوفی ( متخصص بیماریهاي عفونی .4
 استادیار) -انگل شناسی پزشکی Ph.Dدکتر کاوس صلح جو (  .5

  
  اعضاء نیمه وقت مرکز:

 دکتر فرهنگ هوشمند(متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی) .1
  مربی) -الرضا ستوده جهرمی (کارشناس ارشد ایمونولوژيآقاي عبد .2

 
  

  )Visionچشم انداز ( 
 و حقیقــات و کــاربردي نمــودن نتــایج ت  مشترك انســان و دامتوسعه کمی و کیفی تحقیقات در زمینه بیماریهاي  هدف نهایی

رتقــاء ســطح ا. در ایــن راســتا اشــدو مداخله اي بر اساس نیاز منطقه می بتولیدي طرحهاي پژوهشگران به سوي انجام هدایت 
زمــان ،  ده بهینــه ازعلمی ، تکنولوژي و توانمند سازي مرکز تحقیقات را سرلوحه کار خویش قرار داده تا از این طریق با اســتفا

سطح ســالمت  به ارتقاءمشترك انسان و دام مکان و  امکانات درجهت هدفمند نمودن و هدایت تحقیقات در زمینه بیماریهاي 
  د جامعه به عنوان محور توسعه پایدار دست یابیم .افرا

  
  
  



  
  )  Mission رسالت ( 

  به منظور تولید علممشترك انسان و دام در زمینه بیماریهاي انجام پژوهشهاي بنیادي   -1
  ندر زمینۀ بهداشت و درما همسو با نیازهاي سالمت جامعه در منطقه جنوب فارسانجام پژوهشهاي کاربردي   -2
  فراهم آوردن محیط مناسب از لحاظ تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی قاء ظرفیت هاي پژوهشی باارت -3
 محققین با انگیزه جهت انجام پژوهشهاي مرتبطایجاد بستر مناسب براي  -4
  ارتباط با سایر مراکز علمی و جذب اعتبارات خارج سازمانی -5
  
 
  

  ): Strengthsنقاط قوت ( 
1S- مشترك انسان وداممرتبط با بیماریهاي هاي مختلف وجود اعضاي هیأت علمی توانمند در رشته 
2S- دادن بــه  وجود انگیزه و اراده کافی در بین اعضاء مرکز جهت حل مشکالت جامعه در هنگــام تصــویب طرحهــا و اولویــت

  تحقیقات تولیدي و کاربردي 
3S-  جام پژوهشهاي بنیادي و کاربردي تجهیزات آزمایشگاهی مناسب جهت انوجود  
4S- شــی ا امور پژوهتوانایی برگزاري سمینارها و کارگاههاي آموزشی روش تحقیق و مقاله نویسی و سایر کارگاههاي مرتبط ب

  در دانشگاه
5S- دسترسی به اکثر سایتهاي علمی مورد نیاز  
6S- ظیم طرحهاوجود سیستم مشاوره مناسب جهت کمک به پژوهشگران در تدوین و تن  
7S- عدم شناخت کافی و متقابل پژوهشگران و واحدهاي برون بخشی از امکانات و منابع پژوهشی یکدیگر 
  
  
  

  ): Weaknessesنقاط ضعف ( 
1W- عدم وجود هیأت علمی پژوهشی مستقل  
3W-  کمبود تعداد پژوهشگران مرکز  
3W- بودجۀ ناکافی جهت انجام طرحهاي تحقیقاتی                                                                                 
4W- ارتباطات بین المللی ضعیف با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور   
6W-   نبود وقت کافی جهت پژوهش بعلت کارهاي درمانی و آموزش   
  

  ) : Opportunitiesفرصتها ( 
1O- حمایت دولت از مراکز تحقیقاتی  
2O- مسئولین دانشگاه در جهت تولید علم  نگرش مثبت 
3O- اعتبارات خارج سازمانی  
4O-  اقتصــادي ،  بدلیل شــرایط خــاص اجتمــاعی ، مشترك انسان وداموجود زمینه پژوهشهاي کاربردي در ارتباط با بیماریها

   منطقه جنوب فارس اقلیمیفرهنگی و 
5O- ر، مراکز و سازمانهاي داخل و خارج از کشونهاو ارگا امکان همکاري و ارتباط پویا با سایر دانشگاهها  
6O- حمایت مدیران ارشد کشور و وزارت متبوع و تاکید بر ارتقاء، گسترش و تسهیل امر پژوهش  
7O-  مختلف در بیمارستانهاي وابسته به دانشگاهو فوق تخصصی وجود مراکز درمانی تخصصی  
8O-  حمایت الزم جهت اجراو اعضاي مرکز تحقیقات توسطپستهاي مدیریتی تصدي 
9O-  نگهداري حیوانات در دانشگاه  خانه حیوانات ووجود 



  
  

  ) : Threatsتهدیدها ( 

1T-  جهت دسترسی به مقاالت ، تحقیقات و طرحها در کشور ملیضعف سیستم مدون  
2T-  در تولید علم و فناوري حرکت سریع جامعه بین الملل  
3T-رد لزوم براي پژوهشمحدودیت دسترسی به مواد و تجهیزات مو  
4T- نبود اولویت هاي تحقیقاتی واحدهاي برون بخشی  
5T-هاي اقتصاديتحریم  
6T- نبود شرکتهاي دانش بنیان 
  
  

  : )Goals( اهداف کلی

1G- هاي درمانی، بهداشتی و صنایع مرتبطانجام تحقیقات کاربردي مورد نیاز جامعه در زمینه  
2G-  و ایجاد انگیزه در پژوهشگرانگسترش و باال بردن روحیه تحقیق  
3G- ارتقاء رتبۀ پژوهشی مرکز در بین مراکز تحقیقاتی کشور  
4G- خارجی توسعه تولید علم با افزایش تولید مقاالت معتبر داخلی و  
5G-  ــــه ــــگاه ب ــــی دانش ــــیلهاي پژوهش ــــی پتانس ــــات و معرف ــــل از تحقیق ــــایج حاص ــــه نت ــــوه ارائ ــــود نح   بهب

  ذینفع ها
  

  
  
 


