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رسالت (: )Mission
مرکز تحقیقات آندومتر و آندومتریوزیس دانشگاه علوم پزشکی همدان برآن است تا با انجام و پشتیبانی
پژوهشهای بنیادی و کاربردی در حوزه تولید مثل و ارتقاء روشهای درمانی باروری و ناباروری در سطوح
منطقه ای  ،ملی و بین المللی و همکاری های بین بخشی وتولید علم و دانش در علوم مرتبط اقدام نماید.
این مرکز وظایف خود را از طریق بکارگیری اعضاء ورزیده وعالقمند و امکانات و تجهیزات مورد نیاز با تکیه
بر توانمندی اعضاء به انجام رسانده و در راستای اجرای نقشه جامع علمی سالمت کشور و رسالت خود جهت
ارتقاء کیفیت روشهای درمانی و ارائه خدمات به بیماران فعالیت می نماید.

دور نما (: )vision
این مرکز بر آن است تا با انجام رسالت خود طی  5سال آینده به یکی از مراکز برتر تحقیقاتی در زمینه
باروری و ناباروری در کشور تبدیل شده و بستری مناسب جهت انجام پژوهشهای بنیادی  ،کاربردی و
تخصصی  ،مشاوره و سیاست گذاری در حوزه تولید مثل فراهم نماید.

ارزشها ): )values
 -1توجه به نیازهای اساسی جامعه در حوزه تولید مثل
 -2احترام به شان واالی انسانی در انجام کلیه تحقیقات مرتبط
 -3جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی در راستای چشم انداز و رسالت مرکز
 -4در نظر گرفتن ارتقاء کیفیت به عنوان یک اولویت مهم و اساسی در ارائه خدمات مرکز و انجام
پژوهشها
 -5ارائه تمهیدات جهت تشویق پژوهشگران جهت همکاری با مرکز

حیطه های تخصصی مرکز :
جهت دستیابی به اهداف مورد نظر  ،این مرکز با انجام بررسی های کارشناسی و تصویب طرح های
تحقیقاتی و جذب و فراهم نمودن امکانات مختلف و بهره گیری از متخصصین مربوطه و جلب مشارکت آنها،
فعالیت های پژوهشی خود را در خصوص موارد مربوطه به انجام میرساند.
 -1ارتقاء دانش بنیادی و کاربردی در خصوص فاکتورهای موثر بر باروری و ناباروری باتوجه ویژه به
وضعیت آندومتر شا مل :
الف ) ایمنولوژی
ب) ژنتیک
ج) بیوشیمی
د) تخمک
ه) جنین
و) اسپرم
 -2ارتقاء دانش بنیادی و کاربردی درخصوص استفاده از سلول درمانی در باروری وسایر حیطه های
مرتبط با سالمت
 -3بررسی بیماری آندومتریوز و پیامدهای آن
 -4بررسی فاکتورهای ناشناخته موثر بر وضعیت آندومتر و پیامدهای آن
ذینفعان :
-

عموم مردم

 وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط با باروری و ناباروری سازمان های منطقه ای و بین المللی -پرسنل مرکز

تحلیل وضعیت سازمان :

نقاط قوت :
 وجود مرکز درمانی فعال با سابقه طوالنی و مطلوب مرتبط با فعالیتهای مرکز وجود افراد متخصص و مجرب در حیطه تخصصی مرکز وجود برنامه استراتژیک و رسالت مرکز ارائه خدمات درمانی مطلوب و قابل قبول در مرکز وجود تجهیزات الزم جهت انجام خدمات درمانی مورد نیاز مرکز ارتباط مناسب با واحدهای مختلف دانشگاه توانمندی انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در زمینه باروری و ناباروری -عالقمندی اعضای مرکز به حل مشکالت درمانی مردم از طریق انجام پژوهشهای مرتبط

نقاط ضعف :
 تعدد مسئولیت ها ووظایف اعضا مرکز سنگینی بار درمان و اشغال زمان طوالنی جهت درمان و پیگیری بیماران عدم وجود فضای فیزیکی مناسب برای مرکز کمبود امکانات پشتیبانی و پرسنل-

عدم وجود انگیزش کافی برای فعالیت در مرکز

فرصت ها :
 سیاست های کالن کشور (چشم انداز)40 40 سیاست های دانشگاه علوم پزشکی همدان و گسترش تحصیالت تکمیلی وجود مجالت علمی در دسترس برای چاپ مقاله و رشد مرکز وجود زمینه مناسب همکاری و ارتباط با سایر مراکز باروری و ناباروری در سطح کشور مراجعه مناسب و کافی مردم جهت دریافت خدمات در استان و منطقه نگاه مثبت به امر پژوهش و نوآوری به عنوان یک اصل بنیادی در ارائه کلیه خدمات سالمت -ورود بیمه به سیستم درمان ناباروری

تهدیدها :
 عدم شفافیت جایگاه تحقیقات کاربردی در سطح کشور-

عدم حمایت مالی مناسب از مرکز

 عدم امکان دسترسی به تجهیزات مورد نیاز جهت انجام پژوهشهای کاربردی عدم امکان دسترسی به برخی مواد مورد نیاز جهت انجام پژوهشهای کاربردی -ناکافی بودن حمایت بیمه از درمانهای ناباروری

استراتژیها :
 اخذ مجوز قطعی برای مرکز توسعه امکانات پشتیبانی و فضای محیط فیزیکی مرکز تقویت مرکز به عنوان قطب تحقیقات آندومتر وآندومتریوزیس در غرب کشور بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی و جدید در زمینه باروری و ناباروری بیماران حمایت از پژوهشگران برجسته و عالقمند در زمینه تولید مثل توسعه ارتباطات ملی و بین المللی و کسب اعتبار الزمه از موسسات معتبر -اخذ مجوز تربیت دانشجوی Ph.D by Research

اهداف استراتژیک:
 ارتقاء بررسی و درمان طبی انواع علل ناباروری در مردان و زنان با کمک نتایج تحقیقات انجام شده پیشگیری  ،آسیب شناسی و علت شناسی بیماریهای مرتبط با ناباروری بویژه آندومتریوز برقراری ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی ،انجمنهای علمی  ،ملی و بین المللی مرتبط -توانمند سازی اعضاء مرکز در جهت اشنایی با روشهای نوین

