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 :حلیل وضعیتت

 
 :نقاط قوت 

مرتبط با حوزه وجود اعضاي هیئت علمی توانمند و دانشجویان دکتراي تخصصی پژوهشی و دستیاران رشته هاي  .1
  تروما 

 یکی از چهار مرکز شناخته شده در حیطه تروما در کشور  .2

  سازمانهاي دولتی وغیر دولتی صنعتی و امکان همکاري با سایر مراکز تحقیقاتی، .3

 سیب ها آزمینه بالقوه در شهر براي کاهش وجود  .4

 در مرکز تحقیقات تروما دکتراي تخصصی پژوهش وجود دانشجویان تازه فارغ التحصیل شده  .5

 وجود مجله معتبر مرکز تحقیقات تروما  .6

  مرکزي  استقرار مرکز در بزرگترین مرکز تخصصی درمانی تروما در منطقه .7

  ي مختلف مرتبط در دانشگاه و دانشگاه هاي دیگر شهرستانوجود مراکز تحقیقاتی متعدد با گرایش ها .8

تا  1383در زمینه تروما در کل کشور با سابقه ثبت مدون از  میزان ثبت داده وجود بانک اطالعاتی مرکز با باالترین  .9
  کنون بابیش از صدهزار بیمار 

 وجود اساتید مجرب امار و اپیدمیولوژي و زبان در مرکز .10

 مرکز در سمتهاي اجرایی دانشگاه وجود بعضی از اعضاي .11

 لوکالیزه بودن منطقه تحت پوشش مرکز تحقیقات تروما .12

 :نقاط ضعف 

 نامناسب بودن فضاي فیزیکی مرکز جهت فعالیت هاي اموزشی و پژوهشی  .1

 پیگیري و پایش عوارض تروما فقدان درمانگاههاي  .2

 بودجه ناکافی جهت انجام طرحهاي پژوهشی  .3

 و نامشخص بودن چارت تشکیالتی عدم استقالل مالی مرکز .4
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 عدم دسترسی به سیستم ثبت اطالعات از ابتداي وقوع حادثه  .5

 پایین بودن مشارکت در طرح هاي تحقیقاتی ملی .6

 شنایی سایر بخش ها ي دانشگاه و سایر سازمانها و ارگانهاي تروما با مرکز تحقیقات تروماآعدم  .7

 هاي دانشگاهعدم وجود روحیه همکاري بین بخشی با سایر بخش  .8

 و اجرایی نمودن طرحهاي تحقیقاتی بمشکالت اداري در مسیر تصوی .9

 مشارکت ناکافی همکاران بالینی مرتبط با حوزه تروما  .10

 : فرصت ها 

 امکان ایجاد الینهاي تخصصی براي گروههاي وابسته به مرکز  .1

 توافق و همسویی سیاست هاي کشوري در کاهش بار تروما  در کشور .2

 تار شبکه تحقیقات تروماي کشوري و نقش جدي دانشگاه علوم پزشکی کاشان در این تشکیالتشکل گیري ساخ .3

 نرولوژي ، نروسرجري، ارتوپدي و رادیولوژي  مانند جراحی،به تروما وجود دستیار تخصصی در گروه هاي اموزشی مرتبط  .4

 اصفهان   امکان تبدیل شدن مرکز به قطب تحقیقاتی تروما در منطقه مرکز ایران و استان .5

وجود فرصت مناسب در انجام تحقیقات مرتبط با مراقبت بعد از بیمارستانی با توجه به فقدان برنامه مشابه  در کل برنامه هاي  .6
 تروماي کشوري 

وجود بستر تحقیقاتی مناسب در زمینه تروما با توجه به قرار گرفتن در مرکز ترانزیت جاده اي کشور و صنایع رو به گسترش  .7
 نشهرستا

 راه و شهرسازي و نیروي انتظامی  حمایت سازمانهاي مرتبط از سیاست هاي پیشگیري از تروما مانند شهرداریها ، .8

 وجود کمیته جامع ایمن در سطح شهرستان .9

 مشارکت و برگزاري  همایشها و برنامه هاي کشوري و منطقه اي مرتبط با تروما .10

 تقلامکان برگزاري برنامه اي آموزش مداوم به صورت مس .11

 امکان استفاده از امکانات مالی صنایع گسترده منطقه مانند سایپا .12

 

 :تهدید ها 
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 کاهش ضریب همکاري مرکز در برنامه هاي  کشوري  .1

 تخصصی پژوهش دوره دکتراي  از دست دادن جذب دانشجویان  .2

بخش از سیستم پژوهشی و با توجه به رشد قابل توجه دانشگاه هاي کشور و اینکه هر دانشگاه به عنوان قطب کشوري یک  .3
شده و دانشگاه علوم پزشکی کاشان  مراقبتی تروما را به عهده گرفته است تاخیر در ایفاي نقش باعث از دست رفتن فرصت ها

مجبور خواهد شد مجري برنامه هاي دانشگاه هاي با سابقه و توان کمتر از خود  منطقه اي و کشوري  گذاري بجاي سیاست
 .باشد

 تیازات و انحالل این مرکز تحقیقاتی در صورتیکه این مرکز نتواند وظایف تعیین شده را دنبال کندامکان لغو ام .4
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  : 1401اهداف در افق 
 

 موزشهاي مرتبط با تروما آدرصد گروه هاي هدف دانشگاهی در زمینه  60حداقل  جلب مشارکت  .1

 رشته دستیاري و کارشناسی ارشد 3نی و پوشش حداقل راه اندازي کلینیک هاي مراقبت بعد از بیمارستا .2

 راه اندازي حداقل یک برنامه کشوري در زمینه تروما خصوصا در زمینه مراقبت بعد بیمارستانی تروما .3

 راه اندازي حداقل دو برنامه در زمینه ارتقاي مراقبت پیش بیمارستانی بیماران تروما در سطح دانشگاه  .4

به منظور کاهش در سطح دانشگاه  امه در زمینه ارتقاي مراقبت بیمارستانی بیماران تروما راه اندازي حداقل دو برن .5
 درصدي مرگهاي قابل پیشگیري بیمارستانی بیماران تروما  30

 افزایش فرصتهاي پژوهشی و مشارکت در  تحقیقات بین المللی  .6

به صورت  اران و گروه هاي هدفگذ درصد تحقیقات براي سیاست 50ترجمان و انتقال دانش حاصل از حداقل  .7
 بولتن فصلی 

داشته  10ایندکس باالي  Hنفر  3ارتقاي توان علمی و پژوهشی اعضاي هیات علمی مرکز بگونه اي که حداقل  .8
 باشند

   2باالي  IFمقاله در سال با  10انتشار حداقل  .9

 برگزاري حداقل دو همایش ملی یا بین المللی در زمینه تروما .10

 ل یک مرکز بین المللی در زمینه تروماهمکاري با حداق .11

طرح مداخله اي وسیع در زمینه تروما در منطقه به صورت مشارکت با سازمانها  2تصویب و اجرایی نمودن حداقل  .12
 یا نهادهاي  خارج دانشگاهی

 باالي یک  IFتوسط مجله مرکز تحقیقات تروما و دستیابی بهبرتر کسب نمایه هاي  .13
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 مرکز تحقیقات تروماي دانشگاه علوم پزشکی کاشان  برنامه هاي عملیاتی

  1401در افق 

 

 اصالح و ارتقاي  بانکهاي اطالعاتی 

 به روز رسانی بانک اطالعاتی موجود .1

 طراحی و اجراي برنامه پاکسازي و اصالح بانک اطالعاتی موجود .2

 طراحی و اجراي سیستم پایش و ارزشیابی بانک اطالعاتی .3

 افزاري و شبکه ثبت در تروما طراحی و اجراي سیستم نرم .4

 )ثبت ملی تروما و آسیب نخاعی کشور   (اجرا و نظارت بر ثبت داده هاي طرح هاي کشوري .5

ت مرکز به سایر بانک هاي اطالعاتی مرتبط با تروما در دانشگاه و خارج اشناسایی و ایجاد دسترسی براي اتصال بانک اطالع .6
 دانشگاه 

 

 ي گروه هاي هدفارتقاي نظام اموزشی تروما برا 

 
I. موزش دانشجویانآ 

 

تروما براي دستیاران رشته هاي مختلف و دانشجویان پزشکی و سایر رشته هاي  حوزه  موزشی مرتبط باآطراحی برنامه هاي  .1
 داخل دانشگاه

 براي تمامی گروه هاي هدف دانشجویی با کمک گروه هاي شامل کارگاههاي آموزشی  موزشیآاجرایی نمودن برنامه هاي  .2
 اموزشی مرتبط

 براي تمامی گروه هاي هدف در زمینه تروما  مدیریت و هدایت ژورنال کالبهاي اموزشی .3
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 راه اندازي رشته کارشناسی ارشد پژوهش هاي بالینی .4

 

I. آموزش اعضاي هیات علمی ، فارغ التحصیالن و مدیران 

 

 برنامه آموزش مداوم براي گروه هاي هدف مختلف مرتبط با تروما  10برگزاري حداقل  .1

 جلسه هم اندیشی با هدف نزدیک نمودن دیدگاه هاي سازمانها و گروه هاي مختلف مرتبط با تروما 4برگزاري حداقل  .2

 یانی برگزاري جلسات مستمر توجیهی با اعضاي هیات رئیسه و هیات امناي دانشگاه و مدیران م .3

شناسایی کلیه متخصصین داخل و یا خارج دانشگاهی مرتبط با تروما خصوصا در سطح چهارگانه پیشگیري  و جلب مشارکت  .4
 ایشان

 موزشی با مدیران و سیاستگذاران خارج دانشگاهیآبرگزاري حداقل یک جلسه هماهنگی  .5

ر کشور و یک نشست با مراکز علمی معتبر در برگزاري حداقل یک نشست مشترك با سایر مراکز تحقیقاتی و علمی مرتبط د .6
 )وبینار( به صورت حضوري یا ویدیو کنفرانس  EMROسطح بین المللی یا 

 

II.  همگانی آموزش 

 

 طراحی و گسترش سایت اطالع رسانی در زمینه تروما .1

 در جامعه مگانی در زمینه تروما موزش هآبراي ارتقا و گسترش  یاستفاده از شبکه هاي اجتماع .2

  مراکز عالی آموزشی شهرستان موزشی تحقیقاتی در مدارس  و آبرنامه  10حداقل  اجراي .3

 صوتی و تصویري موزشی آتهیه حداقل یک برنامه  .4

 از طریق برقراري ارتباط مناسب با نشریات منطقه انتشار مطالب آموزشی در حوزه تروما درج اخبار مرتبط و  .5

 رانندگی ایمن براي رانندگان وسایل عمومی  زشیمدیریت و هماهنگی جهت  برگزاري دوره هاي آمو .6

 براي مسئولین کارگاه ها و کارخانه ها محیط کار ایمن  مدیریت و هماهنگی جهت برگزاري دوره هاي آموزشی .7

 

III. آموزش کادر درمانی ارایه دهنده خدمات به مصدومین ترومایی 
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رومایی براي پرسنل پرستاري اورژانس پیش برگزاري حداقل دو کارگاه مراقبت پرستاري پیشرفته در بیماران ت .1

  بیمارستانی و بیمارستانی  در سال 

  پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در سال  PHTLSدوره برگزاري حداقل دو  .2

   برگزاري حداقل دو دوره برنامه ارتقاي مراقبت بیماران ترومایی براي کادر درمانی ومدیران .3

  در مورد مالحظات مراقبتی بیماران ترومایی آموزش کادر نیروهاي نظامی و انتظامی  .4

  )بسیج و هالل احمر (درگیر در بحران  مدیریت و هماهنگی جهت برگزاري دوره هاي آموزشی براي نیروهاي .5

 

   ارتقاي برنامه هاي پژوهشی 

 
بدین . کز واگذار شودهماهنگی براي اینکه مدیریت پژوهشهاي مرتبط با مراقبت هاي بعد از بیمارستان در کل کشور به این مر .1

منظور با طراحی و اجراي کوهورت مراقبت هاي بعد از بیمارستان در بیماران ترومایی ،  بانک اطالعاتی مراقبت هاي بعد از 
سیب هاي احتمالی وناتوانی هاي آدر این طرح کلیه ابعاد ( بیمارستانی نخست در دانشگاه و بعد در کل کشور راه اندازي شود 

 .)ه فرد و خانواده از جنبه هاي مختلف قابل ارزیابی خواهد بودایجاد شده ب

  راه اندازي کلینیکهاي تخصصی با کمک دستیاران تخصصی گروه هاي مختلف اموزشی مرتبط،  از
 ابعاد دیگر این برنامه  خواهد بود که در قالب یک کوهورت در سطح منطقه و کشور طراحی میشود 

 انی در دل این کوهورت قابل اجرا خواهد بودانواع مداخالت درمانی و بازتو. 

 شناسایی اولویت هاي تروما در منطقه و کشور از طریق یک طرح تحقیقاتی .2

طراحی پروپوزال جهت بررسی مرگ هاي قابل پیشگیري بیماران ترومایی :راه اندازه اي برنامه ارتقاي مراقبت بیماران ترومایی  .3
 در بیمارستان 

طراحی پروپوزال جهت :بیمارستانی دانشگاه  شقاي مراقبت پیش بیمارستانی با همکاري سیستم پیراه اندازي برنامه ارت .4
 بررسی کیفیت مراقبت  پیش بیمارستانی در بیماران ترومایی  

 

طراحی عناوین تحقیقاتی مرتبط با اولویت ها و هدایت طرح ها و پایان نامه هاي  گروه هاي اموزشی مختلف در تمامی  .5
 ا بر اساس این عناوین دانشکده ه

 جلب مشارکت تولید کنندگان خودرو و انجام تحقیقات کاربردي مشترك ترجیحا با اخذ گرانت .6

 جلب مشارکت سازمانهاي مرتبط با راهداري شهري و برون شهري براي انجام تحقیقات مشترك و ترجیحا با اخذ گرانت .7
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 ان براي انجام تحقیقات مشترك بر اساس ماتریس هادونبرگزاري جلسات مشترك با سایر دانشگاه هاي منطقه و است .8

 اخذ حداقل یک گرانت بین المللی و سه گرانت ملی براي تحقیقات بنیادي در زمینه تروما  .9

 در زمینه تروما ) حداقل یک مورد (و بین المللی) حداقل یک مورد( ملی ،) حداقل سه مورد (برگزاري همایش هاي منطقه اي  .10

 در سطح دانشگاه با هدف اصالح ساختار موجود در دانشگاه در زمینه تروماHSRرح ط 5انجام حداقل  .11

عنوان طرح  2حدقل  (جلب مشارکت معتبرترین افراد و مراکز علمی و تحقیقاتی بین المللی براي انجام تحقیقات مشترك  .12
 )تحقیقاتی

 حضور در مجامع علمی  .13

 

 هدمشارکت در سیاستگذاري و تصمیم سازي مبتنی بر شوا 

 شناسایی تصمیم سازان کشوري و منطقه اي و برگزاري نشست هاي مشترك  .1

 در حداقل یک جلسه شوراي سالمت شهرستان فعال حضور .2

 مشارکت در تصمیم سازیهاي حوزه معاونت درمان دانشگاه .3

 ارایه خالصه گزارش اجرایی براي مدیران در تمامی طرح هاي تحقیقاتی مرکز .4

  نش در مرکز و اعمال برنامه هاي انتقال دانشراه اندازي واحد ترجمان دا .5

برگزاري نشستهاي مشترك و تعیین اولویت هاي پژوهشهاي مداخله اي با سازمانهاي مرتبط و سیاستگذار مانند بهزیستی ،  .6
 فرمانداري ، سازندگان خودرو 

سالمت منطقه در زمینه  جلب حمایت و همکاري موسسات خیریه و خیرین منطقه بر اساس مستندات به سوي اولویتهاي .7
 ) همکاري در راه اندازي انجمن حمایت از مصدومین مغزي ( تروما

 با محوریت مرکز کمیته جامعه ایمن برگزاري  .8

  
  ارتقاي کیفیت ونفوذ پذیري مجله  

 

 
  ساله مجله  5تدوین وطراحی واجراي برنامه استراتژیک  .1

  PubMed , Scopus , ISIاخذ نمایه هاي برتر شامل  .2
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  :هاي مورد نیاز  رساختزی

   :فیزیکی -الف 

 فضاي آموزشی مناسب براي کالسهاي آموزشی  ●

 فضاي ازمایشگاه براي سنجش پیامدها و ناتوانی بعد از تروما  ●

 فضاي فیزیکی مناسب براي حداقل سه کلینیک  ●

 

  :تجهیزاتی و پشتیبانی  - ب

 سرور جهت نگهداري بانک اطالعاتی تروما  ●

 نرم افزار مناسب ویژه بانک اطالعاتی تروماي کاشان متناسب با نرم افزار ثبت ملی تروماطراحی و دستیابی به  ●

 یک اي پد براي ثبت اطالعات ●

 

 :پرسنلی  - ج

، اپیدمیولوژیست داراي مدرك دکتراي پژوهشی تخصصی پزشک عمومی   طب اورژانس ،متخصص  : نفر عضو هیات علمی پژوهشی  5 ●
 طب فیزیکی توانبخشی متخصص    ، ی بالینی روانشناساي دکتر ترجیحا با پایه پزشکی ،

 آشنا به برنامه نویسی و نرم افزار و وب ITکارشناس  ●

 دو نیروي پرستار جهت ثبت اطالعات بصورت مستقیم ●

 
 

 

 

 


