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سخنان مقام معظم رهبر ي در مورد پژوهش :


اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد نتیجه اش یک جا ایستادن ،در جا زدن و با دنیای پیرامون خود به تدریج
بیگانه تر شدن است.



فضای عمومی کشور بایستی فضای ترویج ،تولید ،گسترش و تحقیق علم و پرورش عالم و محقق باشد.



برپایی نهضت نرم افزاری و تولید علم ،توقع جامعه از اهل علم است.



علم گرایی و علم محوری باید در همه بخشها گفتمان مسلط جامعه بشود.



تولید علم و تحقیقات حیات آینده کشور است.



اعتقادم این است که باید برنامهریزی کرد و چشمانداز درست کرد و آماده شد برای حرکت.



هدفدارکردن تحقیق علمی باتوجه به نیازهای کشور و نیازهای صنعت و بقیه بخشهای کشور
حیاتی است.



مسئوالن باید در برنامهریزیهای خود ،نگاه ویژهای به شغل پرستاری داشته باشند.
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سخنان ریاست محترم جمهور در مورد پژوهش :

در هر جامعهای ،پژوهش در سلسله مراتب ارزشها و در چارچوب ارزشها باید دیده شود.
شعار ”ما میتوانیم“ که رهبر انقالب بر آن تأکید دارند ،شعاری است که باید پشت سر آن باشند چرا که ما
میتوانیم اما این شعار باید در چارچوب برنامه جامع و نقشه جامع پژوهش کشور باشد.
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مقدمه
تولید علم و فناوری از مهم ترین زیرساخت های پیشرفت و ابزار اصلی رقابت در عرصه های مختلف از جمله عررصره
نظام سالمت است .پرستاران به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام سالمت نقش اساسی در تولید علم و فناوری بر عرهرده
دارند .لذا شبکه تحقیقات پرستاری برای سازماندهی و هدفمند کردن تحقیقات در حوزه پرستاری براساس نریرازهرای
نظام سالمت در راستای ارتقاء سالمت جامعه و دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه نیازمند تدوین و اجرای برنرامره
راهبردی است .می توان گفت برنامه ریزی برای حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب در یک دوره زمرانری
مقبول صورت می گیرد .بدین ترتیب ترسیم چشم انداز آتی از یک سو به اتکا آینده ممکن و محتمل استوار اسرت
و از سوی دیگر در راستای شکل دهی به آینده ،ارزش ها و آرمان های حاکم بر ذهنیت موسسان و ذیرنرفرعران
سازمان را طلب میکند .برنامه راهبردی شبکه ملی تحقیقات پرستاری به عنوان سند مرجع برای برنامه ریزی هرا و
اقدامات آتی شبکه ،با بهره گرفتن از اسناد باالدستی ملی و همچنین مستندات بین المللی و درنظر گرفتن مفاهیم و
الگوی بکار رفته درآیین نامه توسعه جامع شبکه های تحقیقاتی پایه ریزی شده است و نرگررش بررنرامره ریرزی و
مدیریت شبکه بر مبنای ارزش های حاکم بر جامعه و در راستای ساختن محیط و آینده ای است که مطلوب نظرام
ارزشی حاکمباشد.
در این برنامه به اصول و ارزش ها ،اهداف راهبردی ،سیاست های کالن و نیز بیانیه چشم انداز و ماموریت شربرکره
پرداخته شده است .بخش راهبردها ،حاوی شش راهبرد است که ارتباط آن ها با اهداف راهبردی آمده شده است .در
مورد هر راهبرد ،فرایندهایی که باید در شبکه استقرار یابد نیز آورده شده است .از ویژگی های این برنامه مری تروان
بهآینده نگری با هدف هم افزایی بین نیروها و عملکرد های پراکنده مراکز تحقیقات پرستاری و سایر مراکز تحقیقاتری،
آموزشی و صنعتی مرتبط اشاره کرد که این امر خود در راستای پاسخ به نیازهای حوزه نظام سالمرت بره مرنرظرور
افزایش بهره وری در تولید دانش بومی در حوزه پرستاری است که حاصل آن ارتقای مراقبت های پرستاری و سالمرت
مردم و نیز دستیابی به مرجعیت علمی خواهد بود.
برنامه حاضر حاصل تالش اعضای شورای راهبردی شبکه ملی تحقیقات و مشارکت اعضای شبکه ،محرقرقریرن و
صاحبنظران ،اندیشمندان عرصه پرستاری و رشته های مرتبط است .دستیابی به این امر بدون همکاری کارشرنراسران
حوزه معاونت پرستاری ،اعضاء هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری و مدیران ،استادان و پژوهشگران دانشگاه هرا
و پژوهشگاه ها ،مراکز تحقیقاتی ،اعضای انجمن های علمی و صنفی پرستاری و دانشجویان دکتری میسر نبرود ،لرذا
وظیفه خود می دانم تا از زحمات آنان قدردانی کنم.

مسئول راه اندازي شبکه ملی تحقیقات پرستاري
دكتر سیده فاطمه حقدوست اسکویی
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مشخصات مجریان و همکاران اصلی طرح
اعضاي شوراي راهبردي شبکه ملی تحقیقات پرستاري(به ترتیب حروف الفبا)

دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی

دکتر عباس عبادی

دکتر مریم رسولی

دکتر خدایار عشوندی

دکتر فروغ رفیعی

دکتر مسعود فالحی خشکناب

دکتر رفعت رضاپور

دکترفریبا طالقانی

دکتر آرمین زارعیان

دکتر رضا نگارنده

دکتر وحیدزمان زاده

دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

خانم صدیقه سالمی

دکتر زهره ونکی

دکتر فرخنده شریف

سایر همکاران:
دکتر سادات سید باقر مداح ،فاطمه میرمحمدی ،دکتر صدیقه خنجری ،دکتر نسرین حسینی ،دکتر لریرال
امیری فراهانی ،دکتر حمید شریف نیا ،دکترمحسن شهریاری ،دکتر شعله بیگدلی ،دکتر محسن مرالهرادی،
دکتر عقیلی ،دکتر نرگس باقری لنکرانی ،دکتر رخساره السادات عقیلی ،دکتر ندا مرهررداد ،دکرترر لریرال
جویباری ،محمد امیرخانی ،زهرا زواره ،معصومه محمدنژاد ،اکرم صداقت پور ،دکتر فرحنراز شراهربرال ری،
فرشته جهدی
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رَحِمَ اللَّه إمرا عَلِمَ مِن أین و فی أین و إلى أین
خدا رحمت کند کسی را که بداندکه ازکجا آمده ؟ و در کجاست؟ و به کجا می رود؟
حضرت امام علی(ع)

پیشگفتار
هیچ سازمانی در خالء نمی تواند فعالیت کند .در برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک) تأکید اساسی بر اهمیت آینده
سازمان است .مهارت در بررسی محیط و پویایی آن در واکنش به تغییرات محیطی ،تعیین خواهد کرد کره افرراد
کارآمد ،چه کسانی هستند و کدام سازمان می تواند به حیات خود ادامه دهد .اکنون که در آستانه یکصدمین سرال
دانشگاهی شدن رشته پرستاری هستیم ،در روند ارتقاء و پیشرفت حرفه ،مهمترین رویداد اخیر در حوزهی پرسرتراری
را میتوان ارتقای جایگاه تحقیقات پرستاری در سطح تاسیس شبکه ملی تحقیقات پرستاری دانست .برآن هستیم ترا
با ارائه برنامه راهبردی شبکه ملی تحقیقات پرستاری کشور طی یک طرح مطالعاتی چهار ماهه ،در جهت تبیریرن و
توسعه شبکه سازی مراکز تحقیقاتی به منظور افرایش بهره وری تحقیقات در حوزه پررسرتراری ،پرژوهرش هرای
کاربردی با هدف ارتقاء سالمت و توسعه تولید شواهد علمی که از رهنمودهای مقام معظم رهبری می باشد ،اقردام
موثر و سازنده ای انجام گیرد.
معرفی شبکه ملی تحقیقات پرستاري
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی را می توان یکی از سازمان های پیشرو در تأسیس شبکه های تحقیقاتی
در کشور دانست،این وزارتخانه به عنوان متولی نظام سالمت کشور در میان جامعه ،سعی دارد تا با اشاعه شبکه ها
در میان دانشگاه های علوم پزشکی و رشته های مختلف به ارتقای الگوی عملکرد شبکه ها همت گمارد .شبکه
تحقیقات پرستاری به عنوان بخشی از شبکه های وابسته به این وزارتخانه با داشتن یک جایگاه و حاکمیت رسمی،
از منظر این وزارت خانه به مسایل و مشکالت می نگرد و جهت گیری های وزارت بهداشت را در فعالیت های خود
لحاظ می کند .تمام تالش و بضاعت شبکه ها در فراهم سازی شرایط مناسب برای انجام تحقیقات کاربردی،
تحقیق و توسعه است.
11

برنامه راهبردی شبکه ملی تحقیقات پرستاری

شبکه ملی تحقیقات پرستاري به عنوان زیر مجموعه ای از شبکه تحقیقات وابسته به وزارت بهداشت از این
قاعده مستثنی نیست و سعی دارد با اتصال قطب های علمی ،انجمن های علمی ،مراکز تحقیقاتی مصوب مستقل
و تحقیقات نظام سالمت ،واحدهیا ارتباط با صنعت ،کمبودهای مرتبط با ساختار و عملکرد بخش های ضعیف تر
را جبران کند برای آنکه شبکه بتواند به مفهوم واقعی در تحقیق و توسعه مشارکت نماید و به یکپارچگی و اد ام
میان بخش های تحقیق و نوآوری با بخش های اجرایی در نیازسنجی ها ،تعیین اولویت ها ،برنامه ریزی ها،
اجرای برنامه های نوآورانه و نظارت و ارزشیابی برنامه های اجرایی شبکه ها کمک کند.
شبکه ملی تحقیقات پرستاري با توجه به نیاز کشور جهت ساماندهی به تحقیقات مرتبط با پرستاری و
همچنین در راستای یکی از برنامه های مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در آموزش و پژوهش پرستاری و
مامایی تحت عنوان ”مشارکت همه پرستاران در امر تحقیق“ پایه گذاری شد .تا با انجام الویت سنجی تحقیقات،
طراحی و پشتیبانی طرح های تحقیقاتی ،از طریق همکاری با واحدهای تحقیقاتی و سایر مراکز دولتی و یر
دولتی و افراد حقیقی و حقوقی ضمن حفظ استقالل آن ها در جهت تقویت ،هدایت ،سازماندهی ،هماهنگی و
هدفمندسازی تحقیقات گام بردارد.
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واژگان كلیدي
پرستاري :پرستاری عبارت است از ارتقاء سالمت ،پیشگیری از بیماری ،مراقبت از فرد بیمار یا ناتوان و افراد در حرال
احتضار .پرستار نقشهای کلیدی مختلفی ایفا میکند؛ شامل :حامی ،ایجاد محیطی امن ،پژوهش ،آموزش ،مردیرریرت
بیمار بستری و نیزمدیریت نظام سالمت .همچنین پرستار دارای نقش های پیشگیری ،مراقبتی ،درمانری ،حرفراظرتری،
آموزشی ،مدیریتی ،هماهنگی و حمایتی در همه سطوح سالمت بوده و میتواند در سطوح مختلف جامعه ارائه خردمرت
نماید (شورای بین المللی پرستاری.)0242 ،
رسالت ) :(Missionمشخص کننده فلسفه وجررودی سازمان بوده و شامل اهداف ،وظایف اصرلی ،ویژگری هرا و
ارزش های حاکم بر آن سازمان می باشد.

چشم اندازه ) :(Visionشرایط وقوع و تحقق رسالت سازمانی را به نمرایش گذاشرته و باعري ایجراد انگریزه در
مجموعه و دریافت کنندگان خدمات می گردد.

ارزشها ) :(Valueمجموعه قوانین ثابت و یر متغیری است که کل استراتژی ها بر مبنای آنها شکل گرفتره و در
تمام طول زمان اجرا ،با تکیه و نگاه بر آنها استراتژی ها به اجرا گذاشته می شوند.

نقاط قوت ) :(Strengths) (Sمجموعه منابع و توانمندی های داخل سازمانی است که سازمان را در جهت نیرل
به اهداف خود یاری می نماید.

نقاط ضعف ) :(W) (Weaknessesمجموعه ای از عوامل داخل سازمانی است که مانع از تحقق اهداف سرازمان
می گردند.

فرصت ها ) :(O) (Opportunitiesمجموعه ای از امکانات بالقوه خارج از سازمان که در صورت بهره گریری از
آنها توانمندی های سازمان افزایش خواهد یافت.
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برنامه راهبردی شبکه ملی تحقیقات پرستاری

تهدیدها ) :(T) (Threatsمجموعه ای از عوامل مؤثر و مداخله گر خارج از سازمان که مانع از اجرای برنامه ها
و تحقق اهداف سازمان می گردند.

عوامل داخلی ) :(SWمجموعه نقاط قوت و ضعف سازمان را عوامل داخلی گویند.

عوامل خارجی ) :(OTمجموعه فرصت ها و تهدیدهای سازمان را عوامل خارجی می گویند.

استراتژي ) :(Strategyمجموعه ای از راه ها که باعي رساندن سازمان به اهرداف از پیرش تعییرن شرده خرود
میشوند.
استراتژي هاي  :SOاستراتژی هایی که با استفاده از نقاط قوت در جهت بهره گیری از فرصرت هرا تردوین مری
شوند.

استراتژي هاي  :STاستراتژی هایی که باعي کنترل تهدیدها یا تبدیل آنها به فرصت می شوند.

استراتژي هاي  :WOاستراتژی هایی که جهت استفاده از فرصت ها و رفع کمبود ها تدوین می شوند.

استراتژي هاي  :WTاستراتژی هایی که سازمان را در برابر تهدیدها حفظ کرده و توانمندی سازمان را جهت
کنترل یا تبدیل تهدید به فرصت افزایش می دهند.
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اسناد فرادست
شکل ،4فهرست اسناد فرادست ناظر بر حوزهی توسعه پرستاری را نشان می دهد که در فرایند تدوین برنامره راهربردی

شبکه ملی تحقیقات پرستاری مورد استفاده قرار گرفتهاند.
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مدل مفهومی نقشهي راهبردي شبکه ملی تحقیقات پرستاري
برای تبدیل مأموریت ،ارزشها ،چشمانداز و اهداف به راهکارهای عملیاتی ،میتوان از الگوی نقشهی استراتژی استفاده
کرد .نقشهی استراتژی حوزهی پرستاری که به همت اعضای پانل خبرگان طراحی شده است ،در شکل  2به نمایش
درآمده است .این نقشه ،منطق ارزشآفرینی در حوزهی پژوهش پرستاری را نشان میدهد .به بیان دیگر ،این نقشه
توصیف میکند که حوزهی پژوهش پرستاری:
چه ارزشهای دینی ،اخالقی و حرفهای را دنبال می نکند؟
در چه زمینه هایی به دنبال خود باوری و خالقیت و نوآوری می باشد؟
این ارزش ها در چه زمینه هایی برای ذینفعان ایفای نقش دارند؟
عوامل کلیدی خلق این ارزش ها کدام است؟
از چه ابزارهایی در ایجاد خلق ارزش می توان استفاده کرد؟و چگونه ؟

شکل .2مدل مفهومی نقشهي راهبردي شبکه ملی تحقیقات پرستاري
براساس این مدل مفهومی ،به تبیین چشمانداز ،اصول و ارزشها ،اهداف و راهبردهای شبکه ملی تحقیقات پرستاری
کشور می پردازیم .
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مخاطبان سند :
مخاطبان اصلی این سند را مراکز تحقیقاتی ،دانشگاه ها و مراکز آموزشی و درمانی ،شرکت های دانش برنریران،
صنعت ،پژوهشگران و دانشجویان تحصیالت تکمیلی و همچنین سایر دستگاهها و نهادهای مرتبط برا حروزه ی
پژوهش پرستاری تشکیل میدهند که بهویژه میتوان به معاونت پرستاری ،سازمان نظام پرستاری ،انجمرن هرای
علمی پرستاری ،انجمنهای صنفی پرستاری ،دانشکده های پرستاری در سراسر کشور ،مراکز تحقیقات پرستراری،
شهرداریها ،نیروی انتظامی و مانند آنها اشاره کرد.

روش كار
جهت دستیابی هر سازمانی به مقاصد خود داشتن یک مدیریت استراتژیک که شامل سه بخش تدوین ،اجرا و
ارزیابی استراتژی است ،ضروری می باشد .شبکه ملی تحقیقات پرستاری نیز مانند هر سازمان دیگری این سه
بخش را در جهت رسیدن به اهداف شبکه در نظر گرفت .در تدوین برنامه استراتژیک ،چشم انداز ،رسالت و
اهداف سازمان تعیین شده ،عوامل خارجی و داخلی مورد بررسی قرارگرفت تا فرصت ها ،تهدیدها ،قوت ها و
ضعف ها مشخص شوند و بر اساس آنها اهداف و راهبر های سازمان در سطوح مختلف تعیین شوند .در اجرای
برنامه ،راهبرد های تعیین شده در مرحله تدوین باید به اجرا درآیند .برای اجرا باید اهداف و سیاست ها در
راستای ماموریت و استراتژی ها تعیین شده و بر اساس آنها منابع سازمان تخصیص داده می شوند و سپس در
ساختار فرهنگ سازمان هدایت شوند .در بخش ارزیابی راهبرد ،تغییرات احتمالی عوامل تاثیر گذار داخلی و
خارجی و اثرات احتمالی آنها بر ماموریت ،اهداف و راهبرد ها و راه کارهای اجرایی بررسی شد .هم چنین نحوه
انجام هر کدام از مراحل تدوین و اجرای راهبرد از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نتایج به
دست آمده و نحوه دستیابی به آنها مورد ارزیابی قرار گرفت تا انحرافات احتمالی شناسایی شده و در جهت رفع
آنها اقدام شود.
جهت تدوین ماتریس برنامه ریزی راهبردی شبکه ملی تحقیقات پرستاری ،خالصه ای از اقدامات انجام شده اعم
از بیانیه رسالت ،ارزش های حاکم ،اهداف و عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و خارجی( نقاط فرصت و تهدید)
به همراه جدول جهت نظر خواهی در اختیار اعضای شورای راهبردی ،اعضای شبکه ،اعضای هیئت ممتحنه و
ارزشیابی رشته پرستاری ،مدیران وصاحبنظران پرستاری قرار گرفت.
16
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رسالت شبکه ملی تحقیقات پرستاري
رسالت شبکه ظرفیت سازی ،توسعه ،جهت دهی و گسترش مرزهای دانش پرستاری و تبیین مسیرهای ارتقای
سالمت از طریق یکپارچه سازی فعالیت های تحقیقاتی موسسات و نهادهای تاثیرگذار داخلی و خارجی مرتبط با
پژوهش های پرستاری اعم از حقیقی و حقوقی هم راستا با برنامه های کالن ملی و بین المللی با هدف کمک به
حل مشکالت پیچیده ی نظام سالمت در تمامی سطوح پیشگیری و مراقبتی جهت ارتقای سبک زندگی سالم و
ایجاد پایه های علمی برای ارتقای کیفیت ،ایمنی و کارایی خدمات پرستاری از طریق تحقیقات بین رشته ای به
منظور پاسخ به نیازهای نظام سالمت و نهادینه سازی شواهد در عمل با محوریت مردم است.

اهداف شبکه ملی تحقیقات پرستاري
 تولید و به کارگیری دانش در جهت ارتقای سالمت جامعه
 تعیین اولویت های پژوهشی بر اساس نیازسنجی جامعه
 ظرفیتسازی برای ارتقای کمیت و کیفیت پژوهش در سطح ملی ،منطقه ای و بین المللی
 هم سو سازی پژوهش ها با اولویت های پرستاری در سطح ملی ،منطقه ای و بین المللی
 کمک به توسعه عدالت در نظام سالمت
 جلب مشارکت و جذب منابع مالی و انسانی جهت گسترش دامنه پژوهش
 گسترش پژوهش های پرستاری در زمینه پیشگیری و سبک زندگی
 دیده بانی و پایش شواهد تولید شده پرستاری جهت ارتقای سالمت
 توسعه ارتباط با سایر شبکه های تحقیقاتی با هدف تقویت مطالعات بین رشته ای
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چشم انداز
دستیابی به مرجعیت علمی پرستاری در منطقه ی آسیای جنوب ربی در افق 4121

ارزش ها و باورها
امام موسی کاظم علیهالسالم میفرمایند:
«اِنََّ لِلَّهِ عِباداً فِى األرْضِ یَسْعَوْنَ فِى حَوائِجِ النَّاسِ ،هُمُ اآلمِنُونَ یَوْمَ الْقِیامَهِ «(کافی :ج ،0ص .)431
” خداوند در زمین بندگانى دارد كه براى برآوردن نیازهاى مردم مى كوشند؛ اینان ایمنى یافتگان روز
قیامت اند“.
با الهام گرفتن از تعالیم مقدّس اسالم و پیامبران الهی که خدمت به مردم را از بزرگترین عبادات و بهره گیری از
اسناد باالدستی ارزش ها و اصول حاکم در این برنامه به شرح زیر است:
ارزش ها:
رعایت ارزشهای دینی ،اخالقی و حرفهای
 صیانت از حقوق مردم
 عدالت
انسجام اجتماعی
 حفظ فضیلت وکرامت انسانی
 حد اکثر سالمت به مثابه حق
 احترام به مالکیت مادی و معنوی آثار
 کلیت انسان
اصول:
 فراست ،دانایی محوری و ارزش آفرینی
 پاسخ گویی و تعامل سازنده با ذینفعان
 همکاری گروهی ،آموزش و رشد مستمر حرفهای
 تفکر سیستمی
 تعالی برای کسب باالترین سطح برتری در تحقیقات در علوم پزشکی
 اهتمام به خود باوری ،خالقیت و نوآوری
18

برنامه راهبردی شبکه ملی تحقیقات پرستاری

بعد از تحلیل موقعیت شبکه با بررسی محیط داخلی و خارجی شبکه با مشارکت اعضای شورای راهبردی و سایر
ذینفعان نقاط قوت و ضعف(محیط داخلی) و فرصت ها و تهدیدها (محیط خارجی) استخراج و موقعیت راهبردی
شبکه بر اساس امتیازات کسب شده در موقعیت تهاجمی قرار گرفت (نمودار)4

نمودار  : 3موقعیت راهبردي شبکه ملی تحقیقات پرستاري

راهبرد ها
راهبرد هاي شبکه بر اساس نمودار فوق به شرح جدول  1تدوین و فرایند هاي هریک از راهبرد ها
در صفحات بعدي ارائه شد.
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جدول :1استراتژي ها بر مبناي SWOT

فرصت ها= O

نامناسب

پایین بودن انگیزه پژوهشگران به دلیل كمبود بودجه پژوهشی و نظام ارزشیابی

فرهنگ ضعیف كار گروهی و روشن نبودن فرایندها و نحوه همکاري بین رشته اي

عدم تمایل بخش خصوصی درسرمایه گذاري پژوهشی درحوزه پرستاري

دیوان ساالري پیچیده و اعتبارات ناكافی در حوزه پژوهش پرستاري

نوسانات اقتصادي كشور و تعامالت در حال تغییر اقتصاد جهانی

ناهماهنگی و عدم ثبات سیاستهاي پژوهشی كشور

ضعف تطابق شواهد علمی تولید شده در پرستاري با نیازهاي واقعی جامعه

عدم احساس نیاز ذي نفعان ازپیامدهاي توسعه تحقیقات پرستاري

عدم توسعه و الزام به استفاده ازشبکه هاي اطالعاتی یکپارچه

تهدیدها= T

افزایش تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی در پرستاري

تعداد زیاد عرصه هاي تحقیقاتی و خدماتی در دسترس مرتبط با سالمت

رشد و گسترش زیرساختهاي فناوریهاي نوین اطالعاتی

امکان تاسیس و توسعه شركتهاي دانش بنیان و مراكزفناوري

تهران به لحاظ نزدیکی به مراكز تصمیمگیري

واقع شدن دبیر خانه شبکه ملی تحقیقات پرستاري در

تمایل به همکاري سازمانها و مراكز تحقیقاتی داخل و خارجی با شبکه

افزایش سطح تحصیالت و سطح سواد سالمت مردم

وجود مراكز تحقیقات پرستاري مصوب در دانشگاه ها

حمایت سازمان جهانی بهداشت از تاسیس شبکه هاي ملی

نگاه مثبت در اسناد باالدستی به توسعه شبکه هاي ملی تحقیقات

شرایط محیط خارجی

شرایط محیط داخلی

لیست نقاط قوت= S

توسعه اخالق مداري در پژوهش و فرهنگ سازي در انجام كار گروهی

از نقاط قوت براي مقابله با تهدیدها استفاده كنید.

استراتژي هاي ST

ارتقا مدیریت دانش در حوزه پژوهش هاي پرستاري

پرستاري در حوزه تحقیقات

تقویت ساختارها ،توانمند سازي و كادرسازي (جانشین پروري) منابع انسانی

داخل و خارج كشور

بازاریابی ،ظرفیت سازي ،جلب سرمایه اجتماعی و معنوي با استفاده از امکانات

هدف ایجاد اعتماد و سرمایه گذاري در پژوهش هاي پرستاري

اصالح سیاست ها در تعامالت با خارج از سیستم بهداشت با

كنید.

نقاط ضعف را كاهش دهید و از تهدیدها پرهیز

استراتژي هاي WT

جذب حمایت جامعه،درون و بیرون حرفه و WHO

اصالح تعامالت و سیاستگذاري ها در حوزه پژوهش با هدف

در تعامل با فضاي اجرایی.

بازار

یکپارچه سازي برنامه هاي تحقیقات پرستاري در كشور مبتنی بر نیاز جامعه و

مدل هاي عملیاتی و دانش فنی در زمینه نوآوري و تکنولوژي

استفاده كنید.

با برطرف كردن نقاط ضعف ،ازفرصت هاي جدید

استراتژي هاي WO

ضعف در ارتباط با صنعت و بازاریابی تحقیقات و محصوالت

عدم شفافیت در چگونگی الزام آوري و تبعیت مراكز تحقیقات

هاي اجتماعی )...

محدودیت منابع مشهود و نا مشهود (انسانی ،مالی و قدرت

ضعف در تبلیغ و معرفی شبکه

ضعف در مدیریت دانش در پرستاري

كمبود فضاي فیزیکی براي اجراي برنامه ها

طراحی مدل هاي مفهومی (در زمینه سیستم ها و فرآیندها)،

با بهره جستن از قوت ها درصدد بهره برداري از فرصت ها برآیید.

استراتژي هاي SO

وجود اساسنامه و ساختار تعریف شده

وجود سوابق پژوهشی طوالنی مدت در حرفه پرستاري

شبکه

انگیزه جدي اعضاي شوراي راهبردي جهت حصول به اهداف و در راستاي رسالت

وجود تارنماي اطالع رسانی شبکه ملی تحقیقات پرستاري

هاي مختلف

حضور مدیران با تجربه در زمینه هاي پژوهشی و اجرایی در شبکه از دانشگاه

ارتباط و همکاري اركان شبکه با  WHOو همتایان منطقه اي

ارتباطات و تعامالت مناسب اركان شبکه با ذینفعان كشوري

لیست نقاط ضعف= W
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فرآیندها

راهبرد 1

تدوین تفاهم نامه و قرارداد بین اعضای یکپارچه ساز عضو شبکه و ایجاد
شرایط هم افزایی
نیازسنجی و اولویت بندی نیازهای پرستاری با دیدگاه کل نگر
شناسایی ذینفعان و اطالع رسانی توانمندی های شبکه
شناسایی زنجیره ارزش و فرآیندهای پشتیبان در مراکز تحقیقات و تعیین
حوزه عملکردی با نگاه انسجام بخش و یکپارچه سازی
تجمیع توانمندی های واحدهای تحقیقاتی دولتی ،خصوصی و سایر مراکز
بژوهشی ،آموزشی ،خدماتی ،صنعتی مصوب مراجع قانونی ،انجمن های
یکپارچه سازي برنامه هاي
تحقیقات پرستاري در كشور
مبتنی بر نیاز جامعه و بازار

علمی ،قطب های علمی گشور و افراد حقیقی با هدف یکپارچه سازی
تحقیقات پرستاری
ایجاد طرح های تحقیقاتی چند مرکزی و بین رشته ای
ایجاد بانک اطالعاتی جامع پژوهشهای پرستاری و معرفی آن به ذینفعان و
تشویق آنان برای ثبت تحقیقات خود در آن
ایجاد بانک اطالعاتی یا شبکه جامع محققین پرستاری همراه با تخصص
آنها ،بعالوه ایجاد سامانه جامع عضویت در شبکه برای تمامی مراکز و
موسسات ذینفع و اطالع رسانی گسترده در این خصوص
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فرآیندها

راهبرد 2
جلب حمایت بخش دولتی

جلب سرمایه بخش خصوصی
جلب حمایت های علمی بین المللی
کمک به توسعه کمی وکیفی شرکت های دانش بنیان
جلب همکاری شرکت های دانش بنیان در تربیت دانشجوی
بژوهش محور
بازاریابی ،ظرفیت سازي ،جلب سرمایه
اجتماعی و معنوي با استفاده از امکانات
داخل و خارج كشور

کمک به توسعه کمی وکیفی واحدهای تحقیق و توسعه در مراکز
بالینی
تشکیل نمایشگاه های مجازی برای ارایه محصوالت پژوهشی و
آموزشی
مطالعات تطبیقی در خصوص بازاریابی خدمات مراقبتی
تجاری سازی نتایج تحقیقات پرستاری و تدوین شاخص های
مربوطه
انتشار آزاد نتایج تحقیقات با رعایت مالکیت معنوی
ارائه خدمات مشاوره ای به مراکز تحقیقاتی و ذینفعان
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راهبرد 3

ارزیابی و شناسایی نیروهای علمی و باتجربه به عنوان مزیت رقابتی با
هدف تربیت پژوهشگر
پیشنهاد اصالح برنامه های آموزشی مقاطع تحصیالت تکمیلی به سمت
محصول محوری
توسعه برنامه های توانمندسازی اعضای هیات علمی،مدیران ،دانشجویان
و کارکنان در مراکز درمانی و دانشگاهی
تقویت ساختارها ،توانمند سازي و
كادرسازي (جانشین پروري) منابع
انسانی پرستاري در حوزه تحقیقات

ارتقا مهارت های حرفه ای کار تیمی در توسعه تولیدات مبتنی بر
شواهد
توسعه منتورینگ در حوزه پژوهش
ایجاد کمیته ارزیابی طرح ها و ابتکارات برای جذب فرصت های جدید و
پژوهشگران جوان
جذب پژوهشگران متعهد ،وفادار وداوطلب با هدف اجرای طرح های
پژوهشی چند مرکزی در سیستم پرستاری
مبادله نیروی انسانی بین مراکز تحقیقاتی ،بالینی و آموزشی
تبلیغ و ترویج ایده ها از طریق برگزاری جشنواره ها و سایر روشها
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راهبرد 4

شبکه سازی برای توسعه تیم های تحقیقاتی ملی از طریق راهبری ظرفیت
دانشجویان تحصیالت تکمیلی
ارتقاي مدیریت دانش در حوزه

مدیریت و پشتیبانی پروژه ها ،مدیریت اطالعات و تبادل مستندات

پژوهش هاي پرستاري

گسترش تجربه نگاری و مستندسازی در پروژه های پرستاری و بیان
موفقیتها و شکستهای کسب شده
افزایش سهم اعضای شبکه از پروژه های حوزه سالمت کشور
افزایش اعضای حقوقی وحقیقی در شبکه
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راهبرد 5

تبیین ،شفاف سازی و آسان سازی فرایندها در همکاری افراد حقوقی
و حقیقی (ملی و بین المللی) با شبکه
اصالح و ارتقاء فرآیند ها ي تعامل در
فضاي سیاستگذاري

بررسی تطابق طرح های کالن پیشنهادی با اولویت های شناسایی
شده در سیستم پرستاری
برقراری تعامل اثربخش با مراکز سیاستگذاری و اجرایی کالن
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فرآیندها

راهبرد 6

توسعه برنامه های اموزشی اخالق در حوزه پژوهش
اجرای مشترک طرح های پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو بین مرکزی
و کشورهای دیگر با تأکید بر کشورهای منطقه و جهان اسالم
توسعه روش های دسترسی عادالنه همگانی به منابع مالی برای
توسعه اخالق مداري در پژوهش و
فرهنگ سازي در انجام كار گروهی

پژوهشگران
توانمندسازی مراکز در زمینه های تفکر سیستمی ،با هدف بهبود و
هدفمند نمودن تعامالت بین رشته ای و فرارشته ای
همسو کردن منافع افراد با منافع سازمان جهت اعتمادسازی و افزایش
تعهد به سیستم

منابع مالی
بخش تامین کننده مالی جهت اجرای راهبردهای طراحی شده در برنامه استراتژیک شبکه ملی تحقیقات پرستراری
ایران ،وزات بهداشت ،معاونت تحقیقات و فناوری ،خیریه ها ،سازمان های یر دولتی ،مراکز یکپرارچره سراز عضرو
شبکه(اعضای حقیقی و حقوقی ) ،مراکز پشتیبان عضو شبکه(وزارتخانه و سایر ارگانهای مرتبط) ،کارفرمایان و بهرره
برداران پژوهش و محصوالت نوآور خواهد بود .الزم به ذکر است که  %12از منابع مورد نیاز از منابع خارجی و %02
از منابع داخلی تامین خواهد شد.
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