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مقدمه
بههدلیل ههملت ع ههتلهای ههتل هه( لهدیه ههنلتل بادههالتاش ههنلبهه(لای ل (اههنلتطلیعلهلبهه(یلب عهه(ی
هدیهسل ه(ل تلهدهیهسلطدكه( لی اوهیت تل لکیه ه(لهدهیهسلاهیسله ....لل ه(طلبهدل هه( ل ی

ل

ههتلب(ط ادهها لهل ی ادهها ل

هنلبهدلهوهسلهدهیهسلاش( هنلهل یل هال ه ل

یهی لهوعهنلییلطا شهدل یهی رل هیدپلهل یهه ی لتطلب عه(ی ل ه( لهدیه هن ل هع سلبهدلیت لت هاتط لایکه ل ا اه( لهدههیهسل
اش( هنلاها.لتطل ی هنلبه(ل یههدلبهدل ه(طلایکه للی ایطاههن ل هه یهنلهلییاه( نل هملهلب عه(ی ل ه( لیدهی لکهدلتطلا هاهیلایتکه ل
ی التهض(لییلکیهییلت هت ل ( ه یلتده لایکه ل ا اه( لتطلوهیهی لهدهه لت لبیوهیییتیلبهیی.لبه(ل یههدلبهدلوهیهی لتاهی لایکه ل
ا اهه( لهدههیهسلاش( ههنلبهه(ل هها لگسه یآلیاههیطآلهل هههه قلهل ا اهه( لکهه(یبیی لبعش ههییلتی اهه( ل ه
بهه(ل شنلب ع(یدبهه( لهدیه ههنلی هه ه( ل شاسههنلییل هه

لهوعههنلهلکش ههی ل

لکیههییل لی هه (بنلبههدلیوههید لد( ههدل هه(لهل ههیلیهیدبهه(لهل عهه( شهنلهل

عكهه(ی لاش اههدلت لهلبهه لتلعووههنلییلطا شههدل هه( لا بههییل عهشهه لتیتژههدلیهاههب( ل كشیلههی ل یههی دلییلبكهه(یگ ی لهل
ت هه ا(ی لتطلیعلییلتاههیل ا اهه( لکهه(یبیی لییلببهه(یل1388لییلاههییت لگسهه یآلبههدلی ههتلی هه ال.لییلحهه( لح(وههیلبهه(لکسهه ل
تا هه(طت لاش( ه لهلیهلبههدلیاههالهلی ههدل ل هه( لتطیاههعشالییلتیطا ه (بنل هه( ل هه(ل ( دلهلت یهه(یلااهه(

لییل هی (لبهه( لا ههیل ل

ت جهه(پل ههیه ل هه( ل ا اهه( نلییلیت ه ( لتهلید بهه( لایکه لهلکیههییلهلایه ههتلیطا(دیههه( ل ( ویاهه(لتطل ههی لهطتی لبباتاههتلییل
نلکس لایت اتلق نلاهنلب(اه س.للتهضه( ل تهتلای هیلتده لایکه ل5ل اهیلتطلت ه( ال تهتلهوعهنلاه(املیقه( لیک هیل ه ال
هو یوهه(ل هه(هنتلیت یهه (یل.لا ی ههرلهدههیهسلاش( ههنل اههكن لوهه( سلیک ههیلاهه(ی لبشههنلت هها تلیت یهه (ی.لا ی ههرل
(یاهه(کیلی

لوهه( سلیک ههیلط ههی لا عههال هه( ی تلیت یهه (ی.لا ی ههرل هه( یلی

لیقهه( لیک ههیلهلههنلت لتا ههی تلت هه (ید(ی.ل

ا ی رلهای ن لوه( سلیک هیلاهبی لاه( لا عهییل ل تلت ه (ید(ی.لا ی هرلهدهیهسلاش( هن لهلیژه یلایکه ل ا اه( لهدهیهسل
اش( هنلتطل هه( ل1388ل ه(لکشههیعلیقهه( لیک هیل ه الهو یوه(ل هه(هنلاههنلب(اهشا.لتهضهه( ل تهتلهوعههنلایکه لاه(املیقهه( لیک ههیل
هه الهو یوهه(ل هه(هلن لیقهه( لیک ههیله اتلیوهه(لا عهها (تلت هه (ید(ی.لیک ههیت ل اههكنلاوكههیلن للیقهه( لیک ههیلت یهه لاش ههی تل
ت ه (ید(ی.لا ی ههرلهاههی ن لوهه( سلیک ههیلاهه(ی لبشههنلت هها لهلوهه( سلیک ههیلاش ههیل هه(یت لیو(ژنلتت ه (ید(ی.لیک ههیت ل ی
( یلی

لانلب(اشا.ل ل
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ض( ایکه ل

ا اه( ل هدهیهسل اش( هنل ایه عمل بهیل ی هیل ایکه ل

ا اه( ل هتقهپل یی که( ل ا اهی ل بهدل اسه(حتل  30ا یایبهپل ه

یطا(دیهه( ل ایکه ل ل ا اه( ل هدهیهسل اش( هنل بهدل اسه(حتل  300ا هیل ایبهپل اهنل ب(اهال .یطا(دیهه( ل ایکه ل بهدل هشهیتعللیطا(دیهه( ل
کالس  2ب یلی

ایلكیلن لل یتحن اا ه یتیت

ض(

اك ک اا طدی ت ت:

 ض( : LOW DNA
ت (ق ییتطآ ه ت ییتج ت ا یکوت ک-ت (ق تو( د کییع ت ا یکوت ک بد هتکشق

 ض( باهعDNA :

-ا(ام ت (ق ب د ایویط یی هتکشق ( ایلكیلن

 ض( HIGH DNA :

ا(ام ت (ق تلك یه ییط بال شگ لیی ح( ح(وی (و ع(ع هادا یطا(دیه( ایک
ا ی ض( تیتی یی ح( (وت ان ب(اا.

ا ا( هدیهس اش( ن بد ه ت  320ا ی ایبپ ا(ام  250ا ی یطا(دیه( ه 70

هظ(دفلت ( نلایک ل ا ا( لهدیهسلاش( نلبدلایحلطدیلانلب(اال :ل


لت جهه(پل ا اهه( لهوعههنلهل هه یههنل"بش هه(ی ل"لییلطا شههدلاههش(وت لکش ههی لب ع(یدبهه( لهدیه ههنلی هه ه( ل شاسههنلتطلهش ههدل
( لب یلی دكنل لایلكیلنل ل دی ( یلی لهل.ل.ل.لبدلاش ییلتی ا( ل



لبباتاتلهل الاتله(ا د .ل

ت جهه(پل ا اهه( ل"لبهه(ل شن"لییلتی هه(طلبهه(لب عهه(ی ل هه( لهدیه ههنلی ه ه( ل شاسههن.ل ی هها ل HIVلHPVلهلب عهه(ی ل هه( لاش اوههدل
تطلیت لهشسن ل



تهههیت ل ا اهه( ل"لکهه(یبیی "لییل هه(پلهیوههدلوههاا( لییاهه( نلتلاهه كدل هه( لبباتاهه نل لییاهه( نلکیههییل لییلتی هه(طلبهه(ل
ب ع(یدب( لهدیه نلی ه( ل شاسن.ل ی ا ل HIVلHPVلهلب ع(ی ل ( لاش اودلتطلیت لهشسن ل



ل



یاههیطآل"لکال هه ک"لیت یههجید(علهل هه(یالتل
ی



هه العلییلیهی ل هه( لای وههفلکهه(یهیط ل لی هه (یل ی

ههنل لی هه (یل ههیقل

نلهل (دیلیت یجید(علته تانلتطلیت یه( ل ( لهویپل اكن .ل

ب ههدلهل ش هه سلهلتهههیت لبی (اههدل هه( ل"لبهه(طلیایطاههنل"ل اههك(علییلیهی ل هه( لای وههفلهعههیانلهل ی
ب ع(یدب( لهدیه نلی ه( ل شاسنلبیلت (سلویتبطلهلبی (ادل ( لااهعلهطتی لبباتاتل لییا(علهلیایطآل اكنل .ل
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یاههیطآل"ل شههن"لهبههتل یب ههتل ههیه لت سهه( نلییلیت ه ( لتهههیت ل ههیحل هه(لهلبی (اههدل هه( لکیههیی لهل عكهه(ی لییل ههاهد ل
بی (ادل ( لیایطانلهلا هیعلیی هنلببهییطتعلهلک(ییت به( لا ه(یط لبه(لب عه(ی ل ه(لییلتی ه(طلبه(لب عه(ی ل ه( ل لهدیه هنلی ه ه( ل
شاسههن.ل ی هها ل HIVلHPVلهلب عهه(ی ل هه( لاش اوههدلتطلیت لهشسههن.ل عهش ه لیاههیطآلاش اههد ت لهلب ه لتلعووههنلبههدل ی ههشمل
ته تانلتطل (طا(علبباتاتلهب( نلت WHOل.ل
ل



عهه سلهلتاهه(هدل ا اهه( لکهه(یبیی لییلطا شههدلب عهه(ی ل هه( لهدیه ههنلتطل یدهه لبیگهه تی ل"لک(یگ( بهه( لیایطاههنل"لیهآلهل
ا ههاهلی ل ههی لتهههیت ل ههیحل هه(لییل ه
لاا لهلت ی(یلاجال لهلک

لکیههیی ( لاش اههدلبهه(لت ه ا(ی لتطلتلهی هه( لت ه ( اتییلتل WHOلهلتهلیدههتل هه( ل

لهوعنلهل هه ینل ل



ت ج(پل ا ا( ل"لاش ادلت ل"لتطل ید لتهیت ل یه ل ( ل هه ینلق(بملتهیتلییلکیییل ( لاش ادل .ل



ایهه(یکتلییلتهههیت ل ههیحل هه( ل ا اهه( نلب ه لتلعووههنلتیتژههدلاهها ل ی ههطلتیگ( بهه(لهلایتک ه ل ا اهه( نلهبهه(عل

WHOلهل
ل
ههیل

ت (یدههدلب ه لتلعووههنلا هه(یط لبهه(ل ههملهلب ع(یدبهه( لیدههی لتIUATLDل لهل.ل.ل.لهلت جهه(پلتاههییلایهه(هی لهوعههنلهل ا اهه( نلییلتد ه ل
و یصل .ل


تدج(یل سهب ال ل طپلییلهبهتلا (یلهدلت الهه( لهل ه(ديل ا اه( لهل له(ی ل هیلبه لیت یهعشاتعلهلا ااه(علهلا (یلهدلت ه( ال
ل هه یهیتعلهلیت یجید(عل ه(دیلکیهیی (لبهدلاش هییلکسه لهل ی ه دلهوهیپلهللل كشیلهی ل اهكنلهلیوهید لد( هدل ه( لهوعهنل
تطل ید لهتگذتی لبییسلهلت ه ا(ی لتطلاسه( ی ل ه( لهوعهنلهل یاهتل ه( لا (ل ه( نلبه(ل عه( شهنلایتههپل دهیبطلهلبهیلت ه(سل
ویتبطلهلقیت



لح(کسل.ل ل

یهید لهل یي ه لیت یهعشاتعلهلا ی

هه(علهل هه یههیتعلب ع(یدبه( لهدیه ههنلی ه ه( ل شاسهنلبهیلووه لییه(یلهوعهنلتطل یده ل

حع(دتلا(ی لهلا شی لی (عل.ل ل


بیگ ه تی ل ههع ش(ی (ل لکشاههیت یل هه(ل لکشهههی ل هه(لهل ههعمیطدیپل هه(لییلطا شههدلهادهها ید لد( ههدل هه( لهوههیپل اههكنلییلطا شههدل
اذکییل .ل
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عبارت ماموریت

یل ا

یهی یی طا شد هدیهس اش( ن ب(ل شن.

بیانیه ماموریت
ت ب(ط ادا ه ی ادها ل هدیه هب(ل ه
ب( یهد بد ت ع ت ه یهت ا یع عد گ ی ب ع(ی ( هدیه ن
یل ا یهی هوعن یی طا شد یی ر یدپل یهه ی ل تط
بادا تاش ن ب(لای (ان تط یع ه ب(ی ب ع(ی
ب ع(ی ( هدیه ن تط ت ع ت بیی ه بد ع یل م ایک ا ا( هدیهس اش( ن یت ت اتط لاا ت ت ( یی
طا شد یل ا یهی یی طا شد هدیهس اش( ن ب(ل شن تقاتپ کشا.
ل
ل

چگونگی انجام ماموریت

.Iلتیطد(بن ( هوعن ه یل ا یت ق ه لایت ا
.IIلهذب یه ( و ی ه تاك( ( شن
.IIIلیایطآ ه یت عشا (ط یه ( هه ین
.IVل یل ا یهی – هذب یهی ه ج(ی (ط یع (
.Vل یل ا ی شعیی ( ه ( ت ( ب(ل شن یی طا شد ب ع(ی ( هدیه ن
.VIتدج(ی تی ( ( اون ه ب تلعوون ل
ل
ل
ل
ل
5
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ارزش های سازمانی

Iل.لتیطآ ( اادید ن ه (طا( ن
.IIلت ایتی یهح د ت ج(پ ک(ی گیه ن ه ای(یکت (اد
.IIIل ه( والق( د
.IVل ع ت قسع ن ه یه(دت توالق ه ااتقت یی (ل ت
.Vلحاظ ه یه(دت ت یتی ه حایق ب ع(یتع
.VIلتوالق ه ییتب سشادا ا ی یی ه(ا د ه (طا(ع
.VIIلره(دت ت ( اتیی ه تیتب حایق ت یتی ه عك(یتع
.VIIIلیه(دت ت ( اتیی ه توالق یی ت ی(یت هوعن ه یل ات
ل

یهی

ل

آرمان ها

ل
ل
ل

تولید شواهد
علمی

ل

تولید فن آوری

ل

قطب علمی
ویروس شناسی

ل
ل

تجاری سازی
فن آوری

ویروس شناسی
بالینی

ل
ل

تربیت نیروهای

تولید استراتژی

پژوهشی

های پیشگیرانه
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آینده پژوهی

پیش ران ها
یهی

(

ت 1تق (ی  :یه ا یه بد ت تدق ق عت
یدس ( تق (ی بی هو د کیییا(ع
ت 2طدست ا ن :
ت aیه ا یه بد یاا ب ع(یدب( هتبس د بد هدیهس ( ) بد یی اث( ی (ع ( ه د( ب ع(ی ( اش اود تط یت
ی( یدد.
لللللللللل ع(س هشسن (هالیيس یایطآ ( یه یت د یی
كن ااتهپ هدیهس (
ت bب(ط ادا – ی ادا ه غ یت
( ن تاش ن :
ت3
ت aبادا ( ب ی یهیدسس
( ه تیتع یی تای الات بد ( ت ( ق ون
ت bک( ق ه (یتی
ت 4ته ع(هن  :یح ت تدق هع ت بد هشیتع یات اش( یی هبت ا (ل ( ت اا یلی دک بی هیتام
های ن اییی بی طتی ه هلا ) ب ع(ی ( اش اود تط یت ع(س هشسن(
یهی  :غ یت ا ش(هب ه ع یهن ه یی ت یهی ه كشیلی یی طا شد هوس هدیهس اش( ن.
ت5

7

یی ن ه یه یت د یی

ته بد هده بد ی (
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چشم انداز

جایگاه مرکز تحقیقات ویروس شناسی:
ایک ا ا( هدیهس اش( ن ( (د(ع (  1404بد هشیتع ایک
هدیهس اش( ن ب(ل شن یی کییی اش(و د ان ایی.

ییه

یل ا هوس ه

یهی ییطا شد

آرمان مرکز تحقیقات ویروس شناسی ،رسیدن به مقام قطب علمی در بین مراکز تحقیقات ویروس شناسی در کشور در
طی  5سال آینده می باشد .تولید فن آوری در زمینه ویروس شناسی پزشکی و بالینی ماموریت مطلوب این مرکز است .
با توجه به سرعت شیوع بیماری های همه گیر ویروسی در جهان ،طبیعت بازپدیدی و نوپدیدی ویروس ها و تهدید های
بهداشتی و بار بیماری ناشی از آن ،عالوه بر تولیدات علمی ،فن آوری های پیشگیرانه و تشخیصی نیز از اهمیت بسیاری
بر خوردار است.

ل

با توجه به روند رو به افزایش هزینه های استفاده از فن آوری های تشخیصی و پیشگیرانه از کمپانی های خارجی و تاثیر
مضاعف تحریم های اقتصادی بر علیه کشورمان ،فرصت طالئی در تولید فن آوری های نوین در داخل کشور و بومی
سازی آن پیش آمده است .در این راستا ،عالوه بر انجام مطالعات بالینی در شناخت عوامل خطر ویروسی در تابلوهای
بالینی مختلف ،بررسی تغییرات ژنتیکی  ،نوپدیدی و باز پدیدی ویروس ها ،این مرکز خواهان استقرار و نهادینه سازی
تفکر تولید فن آوری های نوین در داخل کشور می باشد .بدین رو عالوه بر رفع احتیاجات تشخیصی و پیشگیرانه کشور
با تولید محصوالت با استانداردهای جهانی و بین المللی که موجب کاهش وابستگی و کاهش هزینه ها می شود ،می توان
امید به صادرات این محصوالت در آینده داشت که موجب ارز آوری نیز خواهد شد.
در این راستا ضعف امکانات فنی و تکنولوژیک و تغییر سیاست مدیران ومسئولین تصمیم ساز از تهدیدات می باشد.

 .Iجایگاه  :ییه یی یل ا هوس ه

یهی یی طا شد هوس هدیهس اش( ن ب(ل شن ( ( 1404

 .IIابعاد جایگاه
ت 1بس یل ا یت قلهل لیهی
یل ا
ت 2تیه(ه( هوعن بد اا(
یهی یل ا اا یی ایک
ت 3بس یی ا ی
لل
ل
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ل
ل
وندیک( ()Stakeholderذینفعان)

ل
لل
ردیف

انتظارات

فهرست وندیک

1ل

هطتی لو( دل–لا (ه تلبباتاتلهل هقی لبدل (طلبدل تلایتق تلقیتیلگی لهدیهسل ( ویا(ل
ییلکیییلهل ی ( نل (ی ل ل
ییا(ع ل

2ل

تیتی لکملایهپل الات ل

ی ( نل (ی ل–کعکلبدلتهیتلهل اهد لقیت لته (یل
شجنلهلبب شدل (ط ل لیهی ل ( ل یی نل ل

3ل

هطتی لبباتاتل–لا (ه تل
ا ا( لهل لیهی ل

غ یل كیییلیهلتلهلاادیتعل یتی نلا شنلبیلهقی لبدل
ت ع تل هه قلییلتی ا( ل الاتلهلتهیت لتق (یلاا(ها ن ل
تلب(ل یهدلببك( قلاادالبییهدل ا ا( نلکیییل ی طل
یهلت ل

4ل

سلیت (ژنلب(لت ات لکالعل (طا(عل ( ل یتی نلهلتدج(یل
یت یه( لهویپل اكنلاب ال
ببی نل–لا (ه تل ( لییا(علهل بس یلاش( لییلتهیت لت ات لب(لت ا(ی لتطلتاك( ( لایهییل
ییلکملیت یه( ل
بباتات ل

5ل

(طا(علاش(دپ ل

تدج(یل سب ال لا(لنلهلق( ی نلییل یل ات ل

6ل

ببی لهیتعلتطلواا( لیطا(دیه( ن ل
تاییپلهل اك(ع ل

ل

7ل

عك(یتعلیطا(دیه( ل

ل

لل
9
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ل

لل
ل
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ل
ردیف

فهرست وندیک

طراحی

تامین مالی و

حمایت طلبی

لجستیک

اجرا

نظارت و پایش

اصالح

هطتی لو( دل–ل
ا (ه تلبباتاتلهل
ییا(عل ل

√ل

√ل

√ل

√

√ل

√ل

2ل

تیتی لکملایهپل
الات ل

√ل

√ل

√ل

√

√ل

√ل

3ل
4ل

1ل

هطتی لبباتاتل–ل
ا (ه تل ا ا( لهل
لیهی ل

ل

√ل

√ل

ل

ل

ل

یت یه( ل–لا (ه تل
بباتاتلهلییا(ع ل

ل

√ل

√ل

ل

√ل

√ل

5ل

(طا(علاش(دپ ل

ل

√ل

√ل

ل

6ل

عك(یتعلیطا(دیه( ل

7ل

وااتلگ ی اگ(ع ل

√ل
ل

√

ل

ل
ل

ل
ل
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ل

اهداف کالن

ل
Iل.لکس ب( ید
 .IIلکس ب( ید
1404
 .IIIلللکس ب( ید
کییی ( ( 1404

بس یی یل ا هوسلهل لیهی یی طا شد هدیهس اش( ن ب(ل شن یی کییی ( (  1404لللللللللللللللللل
بس یی تیه(ه( بد یل ات هوعن ایک یی طا شد هدیهس اش( ن ب(ل شن یی کییی ( (
بس یی ا ی تط

یهی

(

یل ا اا یی ایک یی طا شد هدیهس اش( ن ب(ل شن یی
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اهداف عینی

پژوهشگاه

سل وبیماری های ریوی

پژوهشکده

پژوهشکده تشخیص ریوی

بخش/گروه/مرکز /١مرکز ٢
G

مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 -S1اﺮﺘﺳاﯼﮋﺗ

اهداف عینی
هدف : 1ت تدق حضیی اییییی کع د (

ی

ن ایتهپ

ع س گ یا

فعالیت  :حضور فعال در جلسات کمیته های تخصصی و تصمیم ساز در سطح دانشگاه و وزارت
خانه ها
فعالیت  :فعالیت موثر در کمیته استاندارد سازی روش های تشخیصی ویروس شناسی اداره

ویروسی

ارتقاء سطح کیفی خدمات سالمتی در زمینه بیماری های مرتبط با عفونت های

ارتقاء نقش مرکز در تدوین سیاستها و استراتژیهای ملی در زمینه ویروس شناسی

آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت
فعالیت  :فعالیت موثر در کمیته تشخیص ملکولی اداره آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت

هدف : 2ت تدق یت ق ه اب(ی
ی

ن یی طا شد

یه ( ک(یاش( ن ت ع(دشاگ(ع ایک یی کع د (

( هذتی اون

فعالیت  :برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های مرتبط به علوم ویروس شناسی
حداقل بصورت فصلی در طول سال
فعالیت  :پذیرش پایان نامه در علوم ویروس شناسی در مقاطع مختلف تحصیالتی
فعالیت  :آموزش مهارت های ویروس شناسی به فراگیران با مقاطع تحصیلی و تخصصی
مختلف با هماهنگی گروه های آموزشی مرتبط
هدف : 3واا( ی ( ن یی ن یی تی (ط ب( ب ع(ی

( ای ط ب( های ت ( هدیه ن

فعالیت  :راه اندازی خدمات تشخیصی در زمینه عفونت های تنفسی ویروسی در دسته
جات بالینی مختلف
فعالیت  :راه اندازی خدمات تشخیصی در زمینه عفونت های فرصت طلب در بیماران با
ضعف سیستم ایمنی
13
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پژوهشگاه

سل وبیماری های ریوی

پژوهشکده

پژوهشکده تشخیص ریوی

بخش/گروه/مرکز /١مرکز ٢
G

مرکز تحقیقات ویروس شناسی
اهداف عینی

 -S1اﺮﺘﺳاﯼﮋﺗ

لهدف : 1للبب یی بی (اد یایطان هدیهس اش( ن ب(ل شن ه ب ع(ی

( هدیه ن یی ه(ا د هویپل

اكن کییی
فعالیت  :راه اندازی گروه آموزشی و علمی ویروس شناسی و استقالل رشته علمی
ویروس شناسی از گروه آموزشی باکتری شناسی و میکروبیولوژی با دید آموزش

فعالیت  :راه اندازی رشته تخصصی ویروس شناسی بالینی  Clinical Virologyبا
همکاری گروه های آموزشی داخلی  ,عفونی ,پاتولوژی و ویروس شناسی جهت رفع
تقویت نقش مرکز به عنوان قطب ویروس شناسی درکشور

ارتقاء سطح کیفی خدمات سالمتی در زمینه بیماری های مرتبط با عفونت های ویروسی

تخصصی ویروس شناسی در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاهی

نقیصه ارتباط بالین  ,تشخیص و علوم پایه
لهدف : 2بب یی (و (ی ایک ب شیتع ایک تیه(ع) (Referralلب ع(ی
( هدیه ن یی

( ای ط ب( های تل

کییی

فعالیت  :همکاری به عنوان مرکز تشخیص ملکولی در کمیته تشخیص ملکولی
آزمایشگاه مرجع سالمت
فعالیت  :راه اندازی آزمایشگاه تشخیص ملی در زمینه بیماری های عفونی ویروسی
تحت مراقبت وزارت بهداشت در پایان سال1391
هدف  : 3ت تدق یل ات هوعن یی

اش اد

فعالیت  :چاپ مقاالت نمایه شونده در پایگاه های علمی معتبر)… ( ISI, Pubmed
حداقل  2مقاله به ازاء هر پژوهشگر هیئت علمی
فعالیت  :حمایت از مجالت علمی معتبر داخلی
فعالیت  :فراهم سازی زمینه مناسب جهت راه اندازی مجله علمی تخصصی ویروس
شناسی به صورت الکترونیک تا پایان سال 1400
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پژوهشگاه

سل وبیماری های ریوی

پژوهشکده

پژوهشکده تشخیص ریوی

ﺶﺨﺑ

ﺮﮔوﻩ

ﺰﮐﺮﻣ ١

ﺰﮐﺮﻣ ٢

G

مرکز تحقیقات ویروس شناسی

-S1استراتژی

اهداف عینی
هدف : 1لل یت عشا (ط

هه یهیتع ایک

فعالیت  :برگزاری کالس و کارگاه های آموزشی

تولید و ارتقاء دانش پزشکی روا و پایا

توسعه كمي و كیفي تحقیقات و فناوري در زمینه ویروس شناسي

فعالیت  :فراهم سازی فرصت های مطالعاتی در مرکز
فعالیت  :فراهم سازی فرصت های مطالعاتی در خارج از کشور در زمینه هائی که
امکانات داخل جوابگو نباشد
هدف  :2ت تدق اتی

ا ا( یی یت ( تهلید ب( ایک

فعالیت  :افزایش  20 %تعداد طرح های تحقیقاتی کاربردی در زمینه ویروس شناسی
بالینی
فعالیت  :فراهم سازی زمینه های همکاری با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی با اجرای
پژوهش های مشترك جهت بهبود نظام سالمت
هدف  : 3یت عشا (ط اادیتع ایک یی ط ا شد اادیدت

ا لتmanagementلل

(Research
فعالیت  :شرکت در دوره های آموزشی مدیریت تحقیق در داخل کشور
فعالیت  :الزام گذراندن دوره های مدیریت تحقیق جهت پرسنل مرکز تحقیقات ویروس
شناسی
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پژوهشگاه

سل وبیماری های ریوی

پژوهشکده

پژوهشکده تشخیص ریوی

ﺶﺨﺑ

ﺮﮔوﻩ

ﺰﮐﺮﻣ ١

ﺰﮐﺮﻣ ٢

G

مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 -S1اﺮﺘﺳاﯼﮋﺗ

اهداف عینی

Services

ب(ل شن واا( Evidence Based Clinical

ب(یدشد کییع بك(یدهی
(دي
ا ا( یی تیتژد

ارتقاء خدمات بالینی و افزایش سطح دسترسی

هدف  : 1ت ا( یت ق ه اب(ی

اكن ا شن بی ایت ا یی تهض(

( هوعن ه یه (

اكن یت س (ط ی ی ن بد ایت ا
فعالیت  :انجام و انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی مشترك با متخصصین بالینی در
زمینه های پیوند ,بیماری های ریوی  ,سل و بیماری های عفونی ویروسی ,همه گیر
شناسی ملکولی و مقاومت های داروئی ویروس های مرتبط با زمینه های مورد پژوهش
هدف : 2بب یی (و (ی

ا ا( ه واا( ب(ل شن ا شن بیایت ا

فعالیت  :ارائه و تدوین الگو های مناسب جهت بهبود خدمات بالینی بر اساس تشخیص
بیماری های مرتبط با عفونت های ویروسی
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پژوهشگاه

سل وبیماری های ریوی

پژوهشکده

پژوهشکده تشخیص ریوی

ﺶﺨﺑ

ﺮﮔوﻩ

ﺰﮐﺮﻣ ١

ﺰﮐﺮﻣ ٢

G

مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 -S1اﺮﺘﺳاﯼﮋﺗ

اهداف عینی
هدف : 1دستيابي به نظام شناسائي پژوهشگران ممتاز

افزایش توانمندی نیروی انسانی

حع(دت تطل هه یهیتع اع (ط

فعالیت  :راه اندازی سایت اینترنتی مرکز تحقیقات ویروس شناسی تا پایان سال1390
فعالیت  :تشکیل شبکه پژوهشگران در زمینه ویروس شناسی با اعالم فراخوان
هدف : 2بهبود سياستهاي حمايتي از پژوهشگران ممتاز
فعالیت  :تعیین آئین نامه جهت شناسائی و حمایت از پژوهشگران ممتاز تا انتهای
سال1398
فعالیت  :اجرای آئین نامه تصویب شده از سال 1400
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پژوهشگاه

سل وبیماری های ریوی

پژوهشکده

پژوهشکده تشخیص ریوی

ﺶﺨﺑ

ﺮﮔوﻩ

ﺰﮐﺮﻣ

ﺰﮐﺮﻣ

G

مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 -S1اﺮﺘﺳاﯼﮋﺗ

اهداف عینی

فعالیت  :تشکیل شورای مرکزی علمی مرکز تحقیقات ویروس شناسی با دعوت از

ب(ی ( لو یددلهلي یلیهل نلاونلهلهب( ن

هو لحع(دتل عدله( دتللAdvocacyللل ای س( لهل

مدیران و اساتید برجسته کشور
فعالیت  :ارتباط فعال با مراکز مهم تصمیم گیرنده همانند وزارت بهداشت ,معاونت
تحقیقات و فن آوری ,نهاد ریاست جمهوری ,کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
شورای اسالمی
ل

تعالی فرهنگ سالمت درجامعه ایرانی و منطقهEMRO

هدف  :1ارتقاي توانمندي در زمينه جلب حمايت مديران و افراد كليدي در سطح كشور

هدف : 2افزايش حمايت موسسات و نهادهاي خيريه ملي و بين المللي
فعالیت  :همکاری علمی و تحقیقاتی در زمینه بیماری های مرتیط با عفونت های
ویروسی با مراکز بین المللی مانند WHOو مراکز تحقیقاتی و علمی معتبر جهان از
سال1389
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پژوهشگاه

سل وبیماری های ریوی

پژوهشکده

پژوهشکده تشخیص ریوی

ﺶﺨﺑ

ﺮﮔوﻩ

ﺰﮐﺮﻣ ١

ﺰﮐﺮﻣ ٢

G

مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 -S1اﺮﺘﺳاﯼﮋﺗ

اهداف عینی

تدا(

هدف :دستيابي به سيستم شناسايي بيماري هاي ويروسي تحت مراقبت وزارت در

فعالیت  :حضور موثر در کمیته های تخصصی وزارت بهداشت (مرکز مدیریت
بیماری ها و آزمایشگاه مرجع سالمت)
فعالیت  :اخذ موافقت راه اندازی آزمایشگاه تشخیص ملی بیماری های ویروسی
تحت مراقبت وزارت بهداشت تا انتهای سال1391

اون ه اش اد ت

کاهش بار بیماری های مرتبط با عفونت های ویروسی

اق ا ییدت هوعن یی کش ی ب ع(یدب( ای ط یی

كشور
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پژوهشگاه

سل وبیماری های ریوی

پژوهشکده

پژوهشکده تشخیص ریوی

ﺶﺨﺑ

ﺮﮔوﻩ

ﺰﮐﺮﻣ ١

ﺰﮐﺮﻣ ٢

G

مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 -S1اﺮﺘﺳاﯼﮋﺗ

اهداف عینی
هدف  :دستيابي آنالين به مراكز اعتبار بخشي معتبر جهاني و سيستم استانداردسازي خدمات

ا ی هب( ن

تلعوون ه کس ته (ی)(Accreditationلتط ای س( ل

ارتقاء سطح کیفی خدمات سالمتی در بیماری های ویروسی

ت عیتی ه ایدت تی ( ( ب

مركز بر اساس مدلهاي جهاني اعتبار بخشي
فعالیت  :عضویت و شرکت در کمیته های جهانی و بین المللی با ارائه فعالیت های مرکز
فعالیت  :بهینه سازی و تطابق آزمایشگاه مرکز بر اساس استانداردهای جهانی
فعالیت  :شرکت در برنامه های اعتبار بخشی و آزمون کارائی که توسط مراکز مرجع بین
المللی اجرا می شود .این فعالیت جهت شناخته شدن مرکز بعنوان مرکز همکار مراجع
بین المللی صورت می پذیرد
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پژوهشگاه

سل وبیماری های ریوی

پژوهشکده

پژوهشکده تشخیص ریوی

ﺶﺨﺑ

ﺮﮔوﻩ

ﺰﮐﺮﻣ ١

ﺰﮐﺮﻣ ٢

G

مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 -S1اﺮﺘﺳاﯼﮋﺗ

اهداف عینی
هدف :شناسايي استانداردهاي خدمات آموزشي ،پژوهشي و بهداشتي و درماني

روش های تشخیص عفونت های ویروسی با همکاری مراکز ذیصالح

ک ا ت یی واا(
الات

ارتقاء خدمات بالینی و افزایش سطح دسترسی

ت ایتی (پ ضع

فعالیت  :شناسائی  ،تدوین  ,استقرار و ارزیابی استانداردهای تضمین کیفیت و کنترل
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پژوهشگاه

سل وبیماری های ریوی

پژوهشکده

پژوهشکده تشخیص ریوی

ﺶﺨﺑ

ﺮﮔوﻩ

ﺰﮐﺮﻣ ١

ﺰﮐﺮﻣ ٢

G

مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 -S1اﺮﺘﺳاﯼﮋﺗ

اهداف عینی
هدف  :توسعه كاربرد فناوري اطالعات در مركز تحقيقات

تولید و ارتقاء دانش پزشکی روا و پایا

ی د (پ اادیدت ت اله( ه ش(هی

فعالیت  :شناسائی و آموزش نرم افزار های مرتبط با علوم تحقیقاتی در زمینه بررسی
های آماری ,همه گیر شناسی ملکولی و تکامل ملکولی ویروس های بومی ایران
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پژوهشگاه

سل وبیماری های ریوی

پژوهشکده

پژوهشکده تشخیص ریوی

ﺶﺨﺑ

ﺮﮔوﻩ

ﺰﮐﺮﻣ ١

ﺰﮐﺮﻣ ٢

G

مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 -S1اﺮﺘﺳاﯼﮋﺗ

اهداف عینی
هدف  :اصالح ساختار جذب و بكار گيري و نگهداري منابع انساني

ی د اادیدت اش(بپ ت س( ن

افزایش توانمندی نیروی انسانی

فعالیت  :بهبود استفاده از نیروها و منابع انسانی با انجام تحقیقات چند مرکزی
فعالیت  :استفاده پاره وقت از نیروهای محقق متخصص
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پژوهشگاه

سل وبیماری های ریوی

پژوهشکده

پژوهشکده تشخیص ریوی

ﺶﺨﺑ

ﺮﮔوﻩ

ﺰﮐﺮﻣ ١

ﺰﮐﺮﻣ ٢

G

مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 -S1تﺮﺘﺳتﯼﮋﺗ

اهداف عینی

ب
تلعوون یی کو د تاییت ایک

ت ایتی (پ تهلیدت بشا ا ش(

فعالیت  :حرکت در راستای برنامه استراتژیک با توجه به اولویت های پژوهشی
فعالیت  :تدوین آئین نامه اجرای طرح های تحقیقاتی ,پایان نامه ها.....

ب( (ط ( اون ه

ارتقاء خدمات بالینی و افزایش سطح دسترسی

هدف :طراحي سيستم اولويت بندي بر اساس نياز هاي داخلي و خارجي
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پژوهشگاه

سل وبیماری های ریوی

پژوهشکده

پژوهشکده تشخیص ریوی

ﺶﺨﺑ

ﺮﮔوﻩ

ﺰﮐﺮﻣ ١

ﺰﮐﺮﻣ ٢

G

مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 -S1اﺮﺘﺳاﯼﮋﺗ

اهداف عینی
هدف  :شناسايي خدمات مشاركتي با بخش خصوصي

واا(

ای(یکت ب( بیق و یان یی هیاد ( تیتژد

دسترسی سطح افزایش و بالینی خدمات ارتقاء

تی ا(

فعالیت  :شناسائی زمینه های مشارکت با صنایع مرتبط پزشکی و آزمایشگاهی
فعالیت  :ایجاد ارتباط با مراکز و بخش های خصوصی جهت اجرای پروژه های تحقیقاتی
و تولیدی
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