
۱

برنامه استراتژیک

ورموتمرکز تحقیقات سالید 

93بهار 



۲



۳

به عنوان یک مرکز علمی پژوهش سالید تومور تحقیقاتی با نام خداوند متعال مرکز 

بهبود کنترل،،شناخت عوامل خطر، تشخیص به موقعراستاي در 

کیفیت زندگی بیماران سرطانیدرمان و افزایش 

در زمینه کانسربه امر توسعه تحقیقات 

گامیپژوهش هاي کاربردي و انجام

موثر در پیشرفت علمی کشور

خواهد داشت



۴

تدوین برنامه استراتژیک این مرکز عبارتند ازاعضاي محترم

رئیس مرکز تحقیقات سالید موتورجباريالهآقاي دکتر نصرت -1

MBAلیسانسفوقکمیتهدبیرکفیلیمهنازمهندسخانم-2

متخصص پاتولوژي عضو گروهفریبا عباسیدکترخانم-3

متخصص میکروبشناسی عضو گروهزکیه رستم زادهدکترخانم-4

متخصص پزشکی هسته اي عضو گروهامید  اثنی عشريآقاي دکتر-5

متخصص ارولوژي عضو گروهطهرانچیآقاي دکتر-6

متخصص انکولوژي نوزادان عضو گروهمهران نوروزيآقاي دکتر-7

کارشناس پژوهشیمهین صفر علیزادهخانم-8



۵

Missionرسالت 

و 

Visionچشم انداز 



۶

Mission) ماموریت(رسالت

لمی در راستاي شناخت عوامل خطر و تشخیص به موقع، بهبود عتومور یک مرکز پژوهشی دمرکز تحقیقات سالی
.استکنترل، و درمان و افزایش کیفیت زندگی بیماران سرطانی

Vision) چشم انداز(دورنما 

به عنوان یک مرکز تحقیقاتی توانمند، پویا، و متعالی با گروههاي پژوهشی متعدد در 1398در پایان سال این مرکز 
.زمینه بیماریهاي سرطانی با اعتبار کشوري و منطقه شناخته خواهد شد



۷

Valuesارزش ها 

و 

ذینفعان



۸

Valuesارزش ها 

رعایت اخالق در پژوهش با تاکید بر ارزشهاي متعالی اسالمی-1
بین گروههاي پژوهشی متعدد دخیل در پیشگیري، تشخیص، کنترل و تاکید بر فعالیت گروهی و کار تیمی-2

درمان سرطان
سالمت جامعهدر راستاي ارتقاي توجه به کاربردي بودن نتایج تحقیقات-3
پردازيتوجه به تولید علم و فناوري و نظریه-4
اعتقاد به قانون مردم مداري-5
توجه به خالقیت و نوآوري-6
تربیت نیروهاي متخصص پژوهشگر و کارآمد-7
بیمار مداري-8
مدیریت منابع مالی-9

جذب منابع خارج سیستم-10

ذینفعان

جامعه ومردم

دانشگاه هاي علوم پزشکی

سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط با بیماران سرطانی

) کارشناسان، تکنسین ها و دانشجویانمتخصصین،(و بهداشتی جامعه پزشکی 

سازمانهاي منطقه اي و بین المللی 

و درمانوزارت بهداشت

پرسنل مرکز



۹

تحلیل عوامل درونی

تحلیل عوامل بیرونی



۱۰

تحلیل محیط درونی

Strengths(S)نقاط قوت 

۱S-بیمارستان امیدهمکاري با

۲S-وجود تیم مجرب و متخصص در شوراي پژوهشی

۳S-همایش ها و کارگاههاي آموزشی

۴S-وجود روانشناس و مشاور تسکین درد

۵S-وجود نظام ثبت و گزارش دهی سرطانها

۶S-وجود امکانات تشخیصی سرطانها

۷S-حضور اساتید مجرب و متخصص در سطح دانشگاهها

۸S-برخورداري از فرهنگ کار گروهی

Weakmesses(W)نقاط ضعف 

۱W-نبود فضاي فیزیکی مستقل

۲W-عدم امکان دسترسی آسان به منابع و تجهیزات

۳W-ناکافی بودن برنامه جامع کنترل سرطان

۴W-نبود وب سایت پژوهشی

۵W-عدم تخصص منابع مالی کافی و به موقع

۶W-فقدان تجربه کافی در تحقیقات

۷W- بندي تحقیقات و طرحهاي مشتركفقدان اولویت



۱۱

تحلیل محیط بیرونی

Opportunities(O)فرصت 

۱O-وجود وب سایت پرتال
۲O-وجود بیمارستان امید در ارومیه
۳O-همفکري و همکاري مسئولین معاونت بهداشتی دانشگاه
۴O-گرنت هاي برون دانشگاه
۵O-امکان استفاده از برنامه هاي طرح ملی ارزیابی کنترل سرطان
۶O-پیگیري خوب بیماران سرطانی در طبقه مرفه و باالي اقتصادي جامعه
۷O-نگرش مثبت به جایگاه پژوهش مرکز
۸O-پشتیبانی مدیریت دانشگاه از مرکز
۹O-وجود محققین ایرانی در سطح علمی باال در دنیا
۱۰O- مسئولین کشور به اهمیت تحقیقاتتوجه

Threat(T)تهدید 

۱T-سطح پایین آگاهی مردم در مورد بیماري سرطان
۲T-عف حمایت جامعه از بیماران سرطانیض
۳T-محدود بودن امکان مطالعات کار آزمایی بالینی
۴T-سالمند شدن جمعیت و افزایش بروز سرطانهاي مرتبط با آن
۵T- بیمه اي از بیماران سرطانیعدم حمایت
۶T-کمبود داروهاي شیمی درمانی
۷T- روستاییمناطق نقاط شهري در مقایسه با شیوع باالي عوامل خطر سرطان در

۸T-وجود تنوع فرهنگی در منطقه
۹T-قوانین و مقررات دست و پاگیر اداري



۱۲

عوامل کلیدي

(SO)عوامل کلیدي 

۱OS- ۳گروههاي پژوهشی مرکزراه اندازي و تکمیل ۴ ۵ ۷ ۸ ۲ ۵ ۷O ,O ,O ,O ,O ,S ,S ,S

۲OS- لنیک با مرکز ثبت سرطان یا(Regestry cancer)

۵ ۶ ۶ ۸O , O , S , S

۳OS- ۱)ره(لنیک با مرکز پاتولوژي بیمارستان امام خمینیO ,

۵ ۷ ۸O , S , S

OS۴- معاونت امور بهداشتیلنیک با

OS۵-۲ارزیابی مارکرهاي مربوط به سرطان در مسیر پیش آگهی بیماري ۳O , O ,

۵ ۲ ۶ ۸S , S , S , S

(WO)عوامل کلیدي 

۱OW– معلمان، پرستاران، بیمارستان، کارکنان دانشگاه(بهداشت افراد سطح آگاهی افزایش

۱ ۳ ۴O ,O ,O , ۹O ,O۱۰, ۳ ۴ ۵W ,W ,W

۲OW–۱آموزش افراد براي غربالگري سرطانها ۵ ۶ ۳ ۴O ,O ,O ,W ,W

۳OW– زنان، مردان با سن باال، سیگاري(تدوین برنامه منظم غربالگري سرطان براي گروههاي پر خطر

۱ ۵ ۶O ,O ,O , ۷ ۸O ,O ,W۳ ۵,W



۱۳

(TS)عوامل کلیدي 

۱TS–بررسی اپیدمیولوژیک سرطانهاي استان آذربایجان غربی

۲ ۵ ۶ ۲ ۷ ۸T ,T ,T ,S ,S ,S

۲TS–بررسی الگوهاي بالینی بیماران سرطانی

۷ ۹ ۲ ۶ ۸T ,T ,S ,S , S

۳TS–شناسایی و یا ارزیابی شاخص هاي آزمایشگاهی، در پیش آگهی بیماران سرطانی، سیر بیماریهاي آنها

۳ ۴ ۵ ۲ ۳ ۶T ,T ,T ,S ,S ,S ,T۷

(WT)عوامل کلیدي 

WT۱–بررسی میزان بقاء بیماران سرطانی در استان و مقایسه آن با سایر استانهاي دیگر

۲ ۴ ۵ ۲ ۳W ,W ,W ,T ,T ,T۵,T۸ ۹,T

۲WT–شناسایی ریسک فاکتورهاي سرطانی و اقدامات مداخله اي در جهت کاهش ریسک فاکتورها

۳ ۴ ۳ ۴W ,W ,T ,T ,T۵ ۸,T

۳WT–مقایسه روشهاي مختلف تشخیص ابتدایی سرطان و تشخیص زود به هنگام سرطان

۳ ۵W ,W , ۷W , ۳T ,T۷ ۸ ۹,T ,T

۴WT–ارزیابی میزان هزینه اثر بخش(Cost effective.Mess)پول، (روشهاي موجود با توجه به شرایط منطقه
)فرهنگ مردم، سواد مردم، میزان دسترسی

۲ ۳ ۵W ,W ,W , ۶W , ۲ ۳ ۶T ,T ,T



۱۴

اهداف راهبردي

اهداف کلی

توسعه تحقیقات در زمینه کانسر-1
بهبود کنترل، درمان و افزایش کیفیت زندگی بیماران سرطانی، شناخت جهت انجام پژوهش هاي کاربردي -2

عوامل خطر، تشخیص به موقع 
ارتقاء سطح کیفی پژوهشی در زمینه کانسر-3
تشویق محققین و دانشجویان و مراکز عضو و انتخاب طرحها و مقاالت برتر-4



۱۵

SWOTتحلیل 

درونیعوامل 

عوامل بیرونی

WضعفSقوت 
۱S-قرار داشتن در بیمارستان امید
۲S-وجود تیم مجرب و متخصص در شوراي پژوهشی
۳S-همایش ها و کارگاههاي آموزشی
۴S-وجود روانشناس و مشاور تسکین درد
۵S-وجود نظام ثبت و گزارش دهی سرطانها
۶S-وجود امکانات تشخیصی سرطانها
۷S-حضور اساتید مجرب و متخصص در سطح دانشگاهها
۸S-برخورداري از فرهنگ کار گروهی

۱W-نبود فضاي فیزیکی مستقل
۲W-عدم امکان دسترسی آسان به منابع و تجهیزات
۳W-ناکافی بودن برنامه جامع کنترل سرطان
۴W-نبود وب سایت پژوهشی
۵W- موقععدم تخصص منابع مالی کافی و به
۶W-فقدان تجربه کافی در تحقیقات
۷W-فقدان اولویت بندي تحقیقات و طرحهاي مشترك

OOSWOفرصت 

۱O-وجود وب سایت پرتال
۲O-وجود بیمارستان امید در ارومیه
۳O- همفکري و همکاري مسئولین معاونت بهداشتی

دانشگاه
۴O-گرنت هاي برون دانشگاه
۵O-برنامه هاي طرح ملی ارزیابی امکان استفاده از

کنترل سرطان
۶O- پیگیري خوب بیماران سرطانی در طبقه مرفه و

باالي اقتصادي جامعه
۷O-نگرش مثبت به جایگاه پژوهش مرکز
۸O-پشتیبانی مدیریت دانشگاه از مرکز
۹O-وجود محققین ایرانی در سطح علمی باال در دنیا
۱۰O- تحقیقاتتوجه مسئولین کشور به اهمیت

۱OS-راه اندازي و تکمیل گروههاي پژوهشی مرکز
۳ ۴ ۵ ۷ ۸ ۲ ۵ ۷O ,O ,O ,O ,O ,S ,S ,S

۲OS- لنیک با مرکز ثبت سرطان یا(Regestry
cancer)۵ ۶ ۶ ۸O , O , S , S

۳OS- لنیک با مرکز پاتولوژي بیمارستان امام خمینی
۱) ره( ۵ ۷ ۸O , O , S , S
۴OS- ارزیابی مارکرهاي مربوط به سرطان در مسیر پیش

۲آگهی بیماري ۳ ۵ ۲ ۶ ۸O , O , S , S , S , S

۱OW– معلمان، پرستاران، (افزایش سواد بهداشت افراد
بیمارستان، کارکنان دانشگاه

۱ ۳ ۴ ۹ ۱۰ ۳ ۴ ۵O ,O ,O ,O ,O ,W ,W ,W

۲OW–براي غربالگري سرطانهاآموزش افراد
۱ ۵ ۶ ۳ ۴O ,O ,O ,W ,W

۳OW– تدوین برنامه منظم غربالگري سرطان براي
زنان، مردان با سن باال، سیگاري(گروههاي پر خطر 

۱ ۵ ۶ ۷ ۸ ۳ ۵O ,O ,O ,O ,O ,W ,W

TTSWTتهدید 

۱T-سطح پایین آگاهی مردم در مورد بیماري سرطانی
۲T-صعف حمایت جامعه از بیماران سرطانی
۳T-محدود بودن امکان مطالعات کار آزمایی بالینی
۴T- سالمند شدن جمعیت و افزایش بروز سرطانهاي

مرتبط با آن
۵T-عدم حمایت بیمه اي از بیماران سرطانی
۶T-درمانیکمبود داروهاي شیمی
۷T- شیوع باالي عوامل خطر سرطان در نقاط شهري در

مقایسه با مناطق روستایی
۸T-وجود تنوع فرهنگی در منطقه
۹T-قوانین و مقررات دست و پاگیر اداري

۱TS– بررسی اپیدمیولوژیک سرطانهاي استان
۲آذربایجان غربی      ۵ ۶ ۲ ۷ ۸T ,T ,T ,S ,S ,S

۲TS–بیماران سرطانیبررسی الگوهاي بالینی
۷ ۹ ۲ ۶ ۸T ,T ,S ,S , S

۳TS– ،شناسایی و یا ارزیابی شاخص هاي آزمایشگاهی
در پیش آگهی بیماران سرطانی، سیر بیماریهاي آنها          

۳ ۴ ۵ ۲ ۳ ۶ ۷T ,T ,T ,S ,S ,S ,T

۱WT– بررسی میزان بقاء بیماران سرطانی در استان و
مقایسه آن با سایر استانهاي دیگر

۲ ۴ ۵ ۲ ۳ ۵ ۸ ۹W ,W ,W ,T ,T ,T ,T ,T
۲WT– شناسایی ریسک فاکتورهاي سرطانی و اقدامات

مداخله اي در جهت کاهش ریسک فاکتورها
۳ ۴ ۳ ۴ ۵ ۸W ,W ,T ,T ,T ,T

۳WT– مقایسه روشهاي مختلف تشخیص ابتدایی
سرطان و تشخیص زود به هنگام سرطان

۳ ۵ ۷ ۳ ۷ ۸ ۹W ,W ,W ,T ,T ,T ,T



۱۶

OSعوامل کلیدي

۱OS-اپیدمیولوژي و ثبت سرطان، افزایش بالین سرطانها، (راه اندازي و تکمیل گروههاي پژوهشی مرکز
، شناخت عوامل خطر در ایجاد سرطانها، گروه پژوهشی افزایش کیفیت بیماران تحقیقات تشخیص سرطانها

) سرطانی گروه پژوهشی علوم پایه سرطانها، مدیریت و کنترل سرطانها

و شناسایی وضع موجود بررسی-1
طراحی شرایط ورود به گروههاي  پژوهشی -2
استقرار گروه پژوهشی در مرکز-3

۲OS- لنیک با مرکز ثبت سرطان یا(Regestry cancer)

مکاتبه با معاون پژوهشی دانشگاه -1
تشکیل جلسات و یا کمیته هاي مشترك با مرکز ثبت سرطان استان-2

۳OS- ره(لنیک با مرکز پاتولوژي بیمارستان امام خمینی(

مکاتبه با معاون پژوهشی دانشگاه -1
)ره(تشکیل جلسات و یا کمیته هاي مشترك با مرکز پاتولوژي بیمارستان امام خمینی -2

OS۴- معاونت بهداشتیلنیک با

مکاتبه با معاون پژوهشی دانشگاه -1
)ره(جلسات و یا کمیته هاي مشترك با مرکز پاتولوژي بیمارستان امام خمینی تشکیل -2

OS۵- پیش آگهی بیماريسیرارزیابی مارکرهاي مربوط به سرطان در

شناسایی مارکرهاي مربوط به سرطان -1
تهیه کیت هاي تخصصی -2



۱۷

تهیه تجهیزات یا امکانات فیزیکی و انسانی-3

(WO)عوامل کلیدي 

۱OW– کارکنان دانشگاههامعلمان، پرستاران، بیمارستان(افزایش سواد بهداشت افراد ،(

مکاتبه مدیر کل آموزش و پرورش استان -1
تعیین اساتید از گروههاي پژوهشی در ارتباط با آموزش -2
برنامه ریزي برگزاري سخنرانی، کارگاه براي معلمان -3
برنامه ریزي برگزاري سخنرانی، کارگاه براي پرستاران -4
برنامه ریزي برگزاري سخنرانی، کارگاه براي بیمارستان -5
برنامه ریزي برگزاري سخنرانی، کارگاه براي کارکنان -6

۲OW–آموزش افراد براي غربالگري سرطانها

در زمینه خطرافرادبرگزاري جلسات آموزش براي پرسنل بهداشتی در زمینه شناسایی-1
آموزش و شناسایی افراد در معرض خطر-2
تهیه متون آموزشی ساده پوستر  پمفلت و در دسترس براي گروه هدف در دسترس -3

۳OW– زنان، مردان با سن باال، سیگاري(تدوین برنامه منظم غربالگري سرطان براي گروههاي پر خطر(

تهیه نیروي انسانی الزم-1
تجهیزات آزمایشگاهی-2
تعیین فضاي فیزیکی مناسب-3



۱۸

(TS)عوامل کلیدي 

۱TS–بررسی اپیدمیولوژیک سرطانهاي استان آذربایجان غربی

سرطانهاي پستانروز، شیوعبتعیین -1
تعیین منطقه در معرض خطر در استان-2
تعیین گروههاي در معرض خطر در استان-3
تعیین ریسک فاکتورهاي مرتبط-4

۲TS–بررسی الگوهاي بالینی بیماران سرطانی

شناسایی نشانه هاي اولیه بالینی سرطان-1
تعیین پیش آگهی بیماري و بقاء سرطانی-2

۳TS–شناسایی و یا ارزیابی شاخص هاي آزمایشگاهی، در پیش آگهی بیماران سرطانی، سیر بیماریهاي آنها

تعیین فراوانی مارکرهاي مربوط به سرطان-1
تعیین ارتباط بین وجود مارکر و سیر بیماري-2



۱۹

(WT)عوامل کلیدي 

۱WT–بررسی میزان بقاء بیماران سرطانی در استان و مقایسه آن با سایر استانهاي دیگر

موثر در میزان بقاء در استان آذربایجان غربی..... ) سن، جنس،(رهاي دموگرافیک وشناسایی فارکت-1
هاي سایررهاي دموگرافیک موثر در میزان بقاء در استان وشناسایی فارکت-2
بقاء و مقایسه آنتعیین عوامل موثر در میزان-3

۲WT–شناسایی ریسک فاکتورهاي سرطانی و اقدامات مداخله اي در جهت کاهش ریسک فاکتورها

شناسایی ریسک فاکتورهاي سرطانی-1
تعیین فراوانی ریسک فاکتورهاي سرطانی در منطقه-2
برنامه ریزي و آموزش جهت کاهش ریسک فاکتورها-3

۳WT– روشهاي مختلف تشخیص ابتدایی سرطان و تشخیص زود به هنگام سرطانمقایسه

پول، (روشهاي موجود با توجه به شرایط منطقه(Cost effective.Mess)ارزیابی میزان هزینه اثر بخش -1
)فرهنگ مردم، سواد مردم، میزان دسترسی

ارزیابی میزان اثر بخشی-2



۲۰

برنامه عملیاتی راهبردهاي 

طرح سالید تومور



۲۱

توسعه تحقیقات در زمینه کانسر: ۱Gهدف کلی 

۱هدف اختصاصی  ۱G O–انتخاب اعضاء شوراي پژوهشی و مرکز تحقیقاتی و تدوین برنامه استراتژیک

نحوه پایشچگونگی اجراءمکان اجراءزمان اجراءمسئول اجراگروه هدفشرح فعالیتردیف

1

تعیین شرایط ورود به مرکز 
تحقیقاتی

اعضاء 
گروه

اردیبهشت دکتر جباري
93

تعداد مقاالت چاپ شده امور پژوهشی
در رابطه با کانسر 

انتخاب یک نفر از 
گروههاي آموزشی که 

شیوع کانسر بیماران آن 
.گروه زیاد باشد

جدول گانت

2
انتخاب اعضاء شوراي 

پژوهشی مرکز
اعضاء 

گروه
بر اساس تحقیق هاي افراد امور پژوهشی93خرداددکتر جباري

در فیلدهاي مختلف

3
تعیین گروههاي پژوهشی 

مرکز
اعضاء 

گروه
برنامه استراتژیک مرکز امور پژوهشی93خرداددکتر جباري

شرایط و امکانات دانشگاه

4
تدوین برنامه استراتژیک 

مرکز
اعضاء 

گروه
دکتر جباري

کفیلی

طبق مقررات برنامه امور پژوهشی93خرداد
استراتژیکی

جدول زمانی برنامه عملیاتی-

123456789101112)ماه(مدت فعالیتردیف
مرکزبهورودشرایطتعیین1

تحقیقاتی
×-یک ماه

پژوهشیشوراياعضاءانتخاب2
مرکز

×--ماهیک

×--یک ماهمرکزپژوهشیگروههايتعیین3

×--ماهیکمرکزاستراتژیکبرنامهتدوین4

توسعه تحقیقات در زمینه کانسر: ۱Gهدف کلی 
۱اختصاصی هدف  ۲G O– 1395ثبت دادهها، تهیه بانک اطالعات تا سال

ردیف

کل هزینهپایشنحوهاجراءمکاناجراءزمانهدفگروهفعالیتشرح



۲۲

آوريجمعبرايخوبمنبعانتخاب1
دادهها

)ره(خمینیبیمارستانامام93تیرماهتحقیقاتمرکز
پژوهشیمطهریمعاونتشهید

) ره(خمینیامامبیمارستانپاتولوژيبخشبهمراجعه
)بررسی پرونده ها(بهداشتیمعاونتومطهريشهید

ومردادتحقیقاتمرکزدادههاآوريجمع2
93شهریور

پاتولوژيبخشدرموجودمنبعامیدبیمارستان

3

مناسبافزارنرمانتخابمرکزدفتر93مهرتحقیقاتمرکزتفزارنرمفرایند
دادههاورود
HISبهاطالعاتورودکنترل(HISبهخروجیاخذ
گزارش  خروجیاخذ

دادههاقسمتکردنچک
موجوددادههايازکانسربهنسبتثیتمرکزدفتر93آخرتحقیقاتمرکزاطالعاتبانکتهیه4

5

انواعبهنسبتدادههاتفکیک
کانسر

آبانتحقیقاتمرکز
آذر
93

کانسرانواعتعریفمرکزدفتر
تفکیکهايشاخصتعیین

کانسرهاتفکیکعملیات
تفکیکازایینمونهبرداشتنهاییجدایش

صحتنظرازنمونهکنترل

6

ذيبهدادهپایگاهرسانیاطالع
نفعان

)پروپوزالفراخوان(

داخلیمحققین
خارجیو

دانشگاه

وبهمن
93اسفند

داوريدادههااساسبرطرحسنجینیازمرکزدفتر
شدهارایهپیسنهادها واحدهاي

مجددکنترل
پژوهشیمحورهايتعیین
عناوینتعیین
فراخواناعالم

7
ازمعینیتعدادکردنمشخص
مصوبعناوین

داخلیمحققین
خارجیو

دانشگاه

وبهمن
93اسفند

پایگاههايدادهبامرتبطعنوان5حداقلتعیینمرکزدفتر
محتوايکنترلودادهپایگاهبهمراجعهاطالعات
واردههايدادهبهپروپوزال

۱ ۲G O-عملیاتیبرنامهزمانیجدول
123456789101112)ماه(مدت فعالیتردیف

انتخاب منبع خوب براي جمع 1
آوري دادهها

×---یک ماه

×××----سه ماهبراي جمع آوري دادهها2
×------یک ماهفرایند نرم افزار3
××------دو ماهتهیه بانک اطالعات4
تفکیک دادهها نسبت به نوع 5

کانسر
××--------ماهدو 

اطالع رسانی پایگاه داده به ذي 6
)فراخوان پروپوزال(نفعان 

××----------دو ماه

مشخص کردن تعداد معینی از 7
عناوین مصوب

××----------دو ماه

۱ ۲G O-جدول بر آورد نیروي انسانی مورد نیاز براي برنامه عملیاتی
ساعتتعدادمهارتفعالیتردیف

ساعت6نفر2مدیریتی اداريانتخاب منبع خوب براي جمع آوري دادهها1
ساعت20نفر3اداري پژوهشیجمع آوري دادهها2
ساعت5یک نفرپژوهشیفرایند نرم افزار3
ساعت10نفر2اداري مدیریتیتهیه بانک اطالعات4
ساعت10نفر3پژوهشی مدیریتیکانسرتفکیک داددها نسبت به نوع 5
فراخوان (اطالع رسانی پایگاه داده به ذي نفعان 6

)پروپوزال
ساعت20نفر2مدیریتی پژوهشی اداري

ساعت30نفر3پژوهشی مدیریتیمشخص کردن تعداد معینی از عناوین مصوب7



۲۳

۲G :اجراي تحقیقات مشترك و همچنین ارتباط موثر محققین با یکدیگرگسترش همکاري این مرکز با سایر مراکز در سطح ملی جهت
۲ ۱G O–اجراي طرح هاي تحقیقاتی مشترك مرکز در ارتباط با کانسر با سایر مراکز تحقیقاتی سایر دانشگاهها
نحوه پایشچگونگی اجراءمکان اجراءزمان اجراءمسئول اجراگروه هدفشرح فعالیتردیف

1
هاي مرکز اعالم اولویت 

تحقیقات سالید در سایت 
تحقیقات پژوهشی

مرکز 
تحقیقاتی

ماه 4دکتر جباري
نیمه اول 

94سال 

ارسال اولویت ها با توجه دفتر تحقیقات
۲به هدف  ۱G O

% 60مکاتبه با مراحل 
مرکز تحقیقاتی

2
بررسی عناوین دریافتی و 

بررسی امکان همکاري
مرکز 

تحقیقاتی
6در طی دکتر جباري

ماه
94سال 

طبقه بندي عناوین نسبت دفتر تحقیقات
به کانسر و نام دانشگاه

تعداد عناوین مکان 
مرکز

3

برگزاري جلسه با مسئولین 
مراکز تحقیقاتی فوق و عقد 

تفاهم نامه همکاري بین 
مراکز

مرکز 
تحقیقاتی

معاون 
پژوهشی 

دانشگاه

نیمه دوم 
94سال 

تشکیل جلسهمسئولینتشکیل جلسه با دفتر تحقیقات
تهیه صورت جلسه

ارسال صورت جلسه به 
مراکز ذینفع

4

کنترل فرآیند مربوط به 
انجام طرحهاي کنترل بین 

مراکز

مرکز 
تحقیقاتی

طی سال دکتر جباري
94

طبق زمانبندي  جدول دفتر تحقیقات
کانت

تهیه جدول کانت
زمانبندي دقیق

کنترل جدول زمانبندي 
جدول

۲ ۱G o-عملیاتیبرنامهزمانیجدول
123456789101112)ماه(مدت فعالیتردیف

اعالم اولویت هاي مرکز 1
تحقیقات سالید در سایت 

تحقیقات پژوهشی

××××ماه4

بررسی عناوین دریافتی و 2
بررسی امکان همکاري

××××××----ماه6

مسئولین برگزاري جلسه با 3
مراکز تحقیقاتی فوق و عقد 

تفاهم نامه همکاري بین مراکز

××---------ماه2

کنترل فرآیند مربوط به انجام 4
طرحهاي کنترل بین مراکز

××××××××××××طی سال



۲۴

(Regestry cancer)لنیک با مرکز ثبت سرطان یا -۲OS–اهدا ف عینی 

هزینه کلنحوه پایشمکان اجراءزمان اجراءگروه هدففعالیتشرح ردیف

1

مکاتبه با معاون پژوهشی 
دانشگاه 

مرکز 
تحقیقات

اردیبهشت
94

بیمارستان

)ره(امام خمینی 

شهید مطهري

معاونت پژوهشی

تهیه متن در ارتباط با معرفی 
اهداف مرکز سالید تومور

2
مرکز ,توضیح اهداف مرکز در جلسه

تحقیقات
اردیبهشت

94
تحقیقاتمرکز

دانشگاه پژوهشی
درشدهتهیهاهدافقبلاز

.شوددادهتوضیحوقرائتجلسه

3

تشکیل جلسات و یا کمیته 
هاي مشترك با مرکز ثبت 

سرطان استان

مرکز 
تحقیقات

مرکز تحقیقات 94خرداد
پژوهشی دانشگاه

تشکیل جلسات 

۲OS- عملیاتیجدول زمانی برنامه

123456789101112)ماه(مدت فعالیتردیف

×-یک ماهمکاتبه با معاون پژوهشی دانشگاه 1

درمرکزاهدافتوضیح2
جلسه

×-یک ماه

هايکمیتهیاوجلساتتشکیل3
استانسرطانثبتمرکزبامشترك

×--دو ماه

۲OS-بر آورد نیروي انسانی مورد نیاز براي برنامه عملیاتیجدول

ساعتتعدادمهارتفعالیتردیف

ساعت6نفر2مدیریتی اداريمکاتبه با معاون پژوهشی دانشگاه 1

ساعت3نفر3اداريمدیریتیجلسهدرمرکزاهدافتوضیح2

ثبتمرکزبامشتركهايکمیتهیاوجلساتتشکیل3
استانسرطان

ساعت320نفرپژوهشیاداري



۲۵

لنیک با معاونت بهداشتی-۳OS–اهداف عینی 

هزینه کلنحوه پایشمکان اجراءزمان اجراءگروه هدفشرح فعالیتردیف

1
مکاتبه با معاون بهداشتی براي 

برگزاري جلسه توجیهی
مرکز 

تحقیقات
)ره(امام خمینی بیمارستان94تیرماه 

معاونت مطهريشهید 
پژوهشی

تهیه متن در ارتباط با معرفی 
اهداف مرکز

مرکز توضیح اهداف مرکز در جلسه2
تحقیقات

مرداد و 
94شهریور 

پژوهشی مرکز تحقیقات
دانشگاه

از قبل اهداف تهیه شده در جلسه 
.قرائت و توضیح داده شود

تعیین افراد مرتبط و یا با تجربه 3
اهداف مرکزجهت دسترسی به 

مرکز 
تحقیقات

پژوهشیتحقیقاتمرکز94مهر 
دانشگاه

انتخاب افراد با توجه به شرایط 
مورد نیاز

4
تشکیل گروههاي عملیاتی جهت 

اجراي برنامه هاي غربالگري، 
...تعیین ریسک فاکتورها و 

مرکز 
تحقیقات

پژوهشیتحقیقاتمرکز94مهر 
دانشگاه

تشکیل گروههاي عملیاتی

۳OS-جدول زمانی برنامه عملیاتی

123456789101112)ماه(مدت فعالیتردیف

مکاتبه با معاون بهداشتی براي 1
برگزاري جلسه توجیهی

×---یک ماه

××----دو ماهتوضیح اهداف مرکز در جلسه2

تعیین افراد مرتبط و یا با تجربه 3
به اهداف مرکزجهت دسترسی 

×------یک ماه

تشکیل گروههاي عملیاتی جهت 4
اجراي برنامه هاي غربالگري، تعیین 

...ریسک فاکتورها و 

×------یک ماه

۳OS-جدول بر آورد نیروي انسانی مورد نیاز براي برنامه عملیاتی

ساعتتعدادمهارتفعالیتردیف

ساعت6نفر2مدیریتی اداريمعاون بهداشتی براي برگزاري جلسه توجیهیمکاتبه با 1

ساعت20نفر3اداري پژوهشیتوضیح اهداف مرکز در جلسه2

تعیین افراد مرتبط و یا با تجربه جهت دسترسی به اهداف 3
مرکز

ساعت5نفر3پژوهشیاداري

تشکیل گروههاي عملیاتی جهت اجراي برنامه هاي 4
...غربالگري، تعیین ریسک فاکتورها و 

ساعت6نفر3پژوهشیاداري



۲۶

)ره(لنیک با مرکز پاتولوژي بیمارستان امام خمینی -۴OS–هدف عینی 

کل هزینه نحوه پایشمکان اجراءزمان اجراءگروه هدفشرح فعالیتردیف

1

مرکز مکاتبه با معاون پژوهشی دانشگاه 
تحقیقات

بیمارستان94آبان  
)ره(امام خمینی 

شهید مطهري
معاونت پژوهشی

مرکز تهیه متن در ارتباط با 
معرفی اهداف 

3
مرکز توضیح اهداف مرکز در جلسه

تحقیقات
مرکز تحقیقات94آبان

پژوهشی دانشگاه
از قبل اهداف تهیه شده در 
جلسه قرائت و توضیح داده 

.شود

2
هاي تشکیل جلسات و یا کمیته 

مشترك با مرکز ثبت سرطان 
استان

مرکز 
تحقیقات

مرکز تحقیقات 94آذر 
پژوهشی دانشگاه

از قبل اهداف تهیه شده در 
جلسه قرائت و توضیح داده 

.شود
۴OS-جدول زمانی برنامه عملیاتی

123456789101112)ماه(مدت فعالیتردیف

×-------یک ماهمکاتبه با معاون پژوهشی دانشگاه 1

×-------یک ماهجلسهدرمرکزاهدافتوضیح2

هايکمیتهیاوجلساتتشکیل3
استانسرطانثبتمرکزبامشترك

×--------ماهیک

۴OS-جدول بر آورد نیروي انسانی مورد نیاز براي برنامه عملیاتی

ساعتتعدادمهارتفعالیتردیف

ساعت6نفر2مدیریتی اداريمکاتبه با معاون پژوهشی دانشگاه 1

ساعت5نفر3اداري پژوهشیجلسهدرمرکزاهدافتوضیح2

تشکیل جلسات و یا کمیته هاي مشترك با مرکز ثبت 3
سرطان استان

ساعت20نفر3اداري پژوهشی



۲۷

۵OS- در سیر پیش آگهی بیماريارزیابی مارکرهاي مربوط به سرطان

کل هزینهنحوه پایشمکان اجراءزمان اجراءگروه هدفشرح فعالیتردیف

1

شناسایی مارکرهاي مربوط به 
سرطان 

مرکز 
تحقیقات

بیمارستان94دي 

)ره(امام خمینی 

شهید مطهري

معاونت پژوهشی

در غالب طرحهاي پژوهشی ،پایان نامه 
پاتولوژيهاي رزیدنتی در گروه 

2
مرکز تهیه کیت هاي تخصصی 

تحقیقات
مرکز تحقیقات 94بهمن 

پژوهشی دانشگاه
بعد از هماهنگی با گروه پاتولوژي 

توسط  مسئول خرید خریداري شود

3
تهیه تجهیزات یا امکانات فیزیکی 

و انسانی
مرکز

تحقیقات
بهمن و 
94اسفند  

تحقیقاتمرکز
دانشگاهپژوهشی

دانشگاهرئیسباهماهنگی

۵OS-جدول زمانی برنامه عملیاتی

123456789101112)ماه(مدت فعالیتردیف

شناسایی مارکرهاي مربوط به 1
سرطان 

×---------یک ماه

×----------یک ماهتهیه کیت هاي تخصصی 2

تهیه تجهیزات یا امکانات فیزیکی و 3
انسانی

××----------یک ماه

۵OS-جدول بر آورد نیروي انسانی مورد نیاز براي برنامه عملیاتی

ساعتتعدادمهارتفعالیتردیف

ساعت6نفر2مدیریتی اداريشناسایی مارکرهاي مربوط به سرطان 1

ساعت20نفر3اداري پژوهشیتهیه کیت هاي تخصصی 2

ساعت10یک نفرمدیریتیامکانات فیزیکی و انسانیتهیه تجهیزات یا3



۲۸

۱OW– معلمان، پرستاران، بیمارستانها، کارکنان دانشگاه(افزایش سواد بهداشتی افراد(

هزینه کلنحوه پایشمکان اجراءزمان اجراءگروه هدفشرح فعالیتردیف

مکاتبه مدیر کل آموزش و 1
پرورش استان 

مرکز 
تحقیقات

اردیبهشت 
95

نوشتن متنی در ارتباط با معرفی مرکزمرکز تحقیقات
سالید و دعوت به همکاري 

2
تعیین اساتید از گروههاي 

پژوهشی در ارتباط با آموزش 
مرکز 

تحقیقات
اردیبهشت

95

نهایی کردن اسامی اساتید نسبت به تحقیقاتمرکز
موضع مورد بحث

برنامه ریزي برگزاري سخنرانی، 3
کارگاه براي معلمان 

هماهنگی وبرنامه ریزي موضوع مورد تحقیقاتمرکز95خرداد 
بحث خاص معلمان

برنامه ریزي برگزاري سخنرانی، 4
کارگاه براي پرستاران 

موردموضوعریزيوبرنامههماهنگیتحقیقاتمرکز95خرداد 
خاص پرستارانبحث

برنامه ریزي برگزاري سخنرانی، 5
کارگاه براي بیمارستان 

موردم  نوضوعریزيوبرنامههماهنگیتحقیقاتمرکز95تیر 
کارکنا ن بیمارستانخاصبحث

برنامه ریزي برگزاري سخنرانی، 6
کارگاه براي کارکنان 

موردموضوعریزيوبرنامههماهنگیتحقیقاتمرکز95تیر
کارکنانبرايخاصبحث

۱OWجدول زمانی برنامه عملیاتی

123456789101112)ماه(مدت فعالیتردیف

مکاتبه مدیر کل آموزش و پرورش 1
استان 

×-یک ماه

تعیین اساتید از گروههاي پژوهشی 2
در ارتباط با آموزش 

×-یک ماه

برنامه ریزي برگزاري سخنرانی، 3
کارگاه براي معلمان 

×--یک ماه

برنامه ریزي برگزاري سخنرانی، 4
کارگاه براي پرستاران 

×---یک ماه

برنامه ریزي برگزاري سخنرانی، 5
کارگاه براي بیمارستان 

×---یک ماه

برنامه ریزي برگزاري سخنرانی، 6
کارگاه براي کارکنان 

×---یک ماه

۱OW-جدول بر آورد نیروي انسانی مورد نیاز براي برنامه عملیاتی

ساعتتعدادمهارتفعالیتردیف

ساعت6نفر2مدیریتی اداريمکاتبه مدیر کل آموزش و پرورش استان 1

ساعت20نفر3اداري پژوهشیتعیین اساتید از گروههاي پژوهشی در ارتباط با آموزش 2

ساعت10نفر3پژوهشیاداريبرنامه ریزي برگزاري سخنرانی، کارگاه براي معلمان 3

ساعت10نفر3پژوهشیاداريبرنامه ریزي برگزاري سخنرانی، کارگاه براي پرستاران 4

ساعت10نفر۳پژوهشیاداريبرنامه ریزي برگزاري سخنرانی، کارگاه براي بیمارستان 5

ساعت10نفر۳پژوهشیاداريبرنامه ریزي برگزاري سخنرانی، کارگاه براي کارکنان 6



۲۹

۲OW–آموزش افراد براي غربالگري سرطانها

ردیف
زمان گروه هدفشرح فعالیت

اجراء
هزینه کلنحوه پایشچگونگی اجراءمکان اجراء

1

برگزاري جلسات آموزش 
براي پرسنل بهداشتی در 
زمینه شناسایی افراد در 

زمینه خطر

مرکز 
تحقیقات

بیمارستان95مرداد 

امام خمینی 

براي پرسنل بهداشتی 
بیمارستانها و مراکز 
بهداشتی کالسهاي 

آموزشی برگزار می کنیم

براي پرسنل 12تا 8از ساعت 
هر مرکز یک ساعت کالس 

شودآموزش برنامه ریزي

2

آموزش و شناسایی افراد در 
معرض خطر

مرکز 
تحقیقات

بیمارستان95مرداد

امام خمینی 

پرسنل آموزشی براي همان 
شناسایی افراد در معرض 

خطر

با همان آموزش برنامه آموزشی 
شناسایی افراد در معرض خطر

3

تهیه متون آموزشی ساده، 
پوستر،  پمفلت براي گروه   

هدف در دسترس 

مرکز 
تحقیقات

بیمارستان95شهریور 

امام خمینی 

تهیه پوستر

تهیه پمفلت

در تمام محیط هایی در دسترس 
افراد نصب و پخش شود

۲OW-جدول زمانی برنامه عملیاتی

123456789101112)ماه(مدت فعالیتردیف

برگزاري جلسات آموزش براي 1
پرسنل بهداشتی در زمینه 

شناسایی افراد در زمینه خطر

×----یک ماه

آموزش و شناسایی افراد در معرض 2
خطر

×----یک ماه

تهیه متون آموزشی ساده، پوستر،  3
پمفلت براي گروه   هدف در 

دسترس 

×-----یک ماه

۲OW-جدول بر آورد نیروي انسانی مورد نیاز براي برنامه عملیاتی

ساعتتعدادمهارتفعالیتردیف

ساعت6نفر2مدیریتی اداريمکاتبه مدیر کل آموزش و پرورش استان 1

ساعت20نفر3اداري پژوهشیتعیین اساتید از گروههاي پژوهشی در ارتباط با آموزش 2

ساعت10نفر3اداري پژوهشیبرنامه ریزي برگزاري سخنرانی، کارگاه براي معلمان 3



۳۰

۱TS–بررسی اپیدمیولوژیک سرطان هاي استان آذربایجان غربی

کل هزینهنحوه پایشمکان اجراءاجراءزمان گروه هدفشرح فعالیتردیف

1

تعیین بروز، شیوع سرطانهاي 
پستان کولرکتال، ریه، کبد، 

...پوست، تخمدان 

مرکز 
تحقیقات

بیمارستان95مهر 

)ره(امام خمینی 

شهید مطهري

معاونت پژوهشی

مراجعه به بخش پاتولوژي 
، )ره(بیمارستان امام خمینی 

شهید مطهري و معاونت 
بهداشتی

2
تعیین منطقه در معرض خطر 

در استان
مرکز 

تحقیقات
بخش پاتولوژي و معاونت بیمارستان امید95مهر 

بهداشتی

3
تعیین گروههاي در معرض 

خطر در استان
بخش پاتولوژي و معاونت 95آبان

بهداشتی

4
تعیین ریسک فاکتورهاي 

مرتبط
طرحهاي تحقیقاتیدر غالب95آذر 

۱TS-جدول زمانی برنامه عملیاتی

123456789101112)ماه(مدت فعالیتردیف

تعیین بروز، شیوع سرطانهاي 1
پستان

×------یک ماه

تعیین منطقه در معرض خطر 2
در استان

×------یک ماه

تعیین گروههاي در معرض 3
استانخطر در 

×-------یک ماه

تعیین ریسک فاکتورهاي 4
مرتبط

×--------یک ماه



۳۱

۱TS-جدول بر آورد نیروي انسانی مورد نیاز براي برنامه عملیاتی

ساعتتعدادمهارتفعالیتردیف

تعیین بروز، شیوع سرطانهاي پستان کولرکتال، ریه، 1
...کبد، پوست، تخمدان 

ساعت6نفر2مدیریتی اداري

ساعت20نفر3اداري پژوهشیتعیین منطقه در معرض خطر در استان2

ساعت50نفر3اداري پژوهشیتعیین گروههاي در معرض خطر در استان3

ساعت50نفر3اداري پژوهشیتعیین ریسک فاکتورهاي مرتبط4

۲TS–بررسی الگوهاي بالینی بیماران سرطانی

هزینه کلنحوه پایشمکان اجراءزمان اجراءگروه هدفشرح فعالیتردیف

1

شناسایی نشانه هاي اولیه 
بالینی سرطان

مرکز 
تحقیقات

بیمارستان95دي

)ره(امام خمینی 

شهید مطهري

معاونت پژوهشی

بررسی مستندات یا مدارك ثبتی 
بیمارستان یا گروه ارجاع شده از 

پاتولوژي

2

تعیین پیش آگهی بیماري و 
بقاء سرطانی

مرکز 
تحقیقات

با استفاده از موارد موجود در بیمارستان امید95بهمن 
پرونده بیماران موجود در غالب 

طرجهاي پژوهشی دانشگاه انجام 
داد

۲TS-جدول زمانی برنامه عملیاتی

ردی
ف

123456789101112)ماه(مدت فعالیت

شناسایی نشانه هاي اولیه بالینی 1
سرطانی

×---------یک ماه

تعیین پیش آگهی بیماري و بقاء 2
سرطانی

×----------یک ماه



۳۲

۲TS-جدول بر آورد نیروي انسانی مورد نیاز براي برنامه عملیاتی

ساعتتعدادمهارتفعالیتردیف

ساعت6نفر2مدیریتی اداريشناسایی نشانه هاي اولیه بالینی سرطان1

ساعت20نفر3اداري پژوهشیتعیین پیش آگهی بیماري و بقاء سرطانی2

۳TS–شناسایی و یا ارزیابی شاخص هاي آزمایشگاهی، در پیش آگهی بیماران سرطانی و سیر بیماریهاي آنها

ردیف

هزینه نحوه پایشمکان اجراءزمان اجراءگروه هدفشرح فعالیت
کل

1

تعین فراوانی مارکرهاي مربوط 
به سرطان

مرکز 
تحقیقات

بیمارستان95دي 

)ره(امام خمینی 

شهید مطهري

معاونت پژوهشی

بر حسب مورد نمونه هاي خون، مدفوع، 
.پاپ اسمیر، بیوپسی تهیه می گردد

2
تعیین ارتباط بین وجود مارکر 

بیماريو سیر 
مرکز 

تحقیقات
مرکز تحقیقات 95بهمن 

پژوهشی دانشگاه
.در غالب طرحهاي پژوهشی انجام می شود

۳TS-جدول زمانی برنامه عملیاتی

123456789101112)ماه(مدت فعالیتردیف

تعیین فراوانی مارکرهاي مربوط 1
به سرطان

×---------یک ماه

ارتباط بین وجود مارکر و تعیین 2
سیر بیماري

×----------یک ماه

۳TS-جدول بر آورد نیروي انسانی مورد نیاز براي برنامه عملیاتی

ساعتتعدادمهارتفعالیتردیف

ساعت6نفر2مدیریتی اداريتعیین فراوانی مارکرهاي مربوط به سرطان1

ساعت20نفر3اداري پژوهشیسیر بیماريتعیین ارتباط بین وجود مارکر و2



۳۳

۱WT بررسی میزان بقاء بیماران سرطانی در استان و مقایسه آن با سایر استانهاي دیگر–

ردیف
هزینه کلنحوه پایش مکان اجراءاجراءزمان گروه هدفشرح فعالیت

1

شناسایی فارکتورهاي دموگرافیک 
موثر در میزان ..... ) سن، جنس،(

بقاء در استان آذربایجان غربی

مرکز 
تحقیقات

بیمارستان95بهمن 
)ره(امام خمینی 

شهید مطهري
معاونت پژوهشی

در غالب طرحهاي پژوهشی دانشگاه در صورت 
وجود مدارك ثبتی و تاریخچه دقیق بیماري و 
آمار مربوطه می توان از اطالعات درج شده 
جهت مقایسه ریسک فاکتورهاي استانی با 

.شهرستانها و یا کل کشور استفاده کرد

2

شناسایی فارکتورهاي دموگرافیک 
موثر در میزان بقاء در استان هاي 

سایر

مرکز 
تحقیقات

بیمارستانهاي 95اسفند 
مستقر در سایر 

استانها

در غالب طرحهاي پژوهشی دانشگاه در صورت 
وجود مدارك ثبتی و تاریخچه دقیق بیماري و 

توان از اطالعات درج شده آمار مربوطه می 
جهت مقایسه ریسک فاکتورهاي استانی با 

.شهرستانها و یا کل کشور استفاده کرد

3

تعیین عوامل موثر در میزان بقاء و 
مقایسه آن

مرکز 
تحقیقات

مرکز تخقیقات 95اسفند 
پژوهشی  دانشگاه

در غالب طرحهاي پژوهشی دانشگاه در صورت 
تاریخچه دقیق بیماري و وجود مدارك ثبتی و 

آمار مربوطه می توان از اطالعات درج شده 
جهت مقایسه ریسک فاکتورهاي استانی با 

.شهرستانها و یا کل کشور استفاده کرد

جدول زمانی برنامه عملیاتی- ۱WT

مدت فعالیتردیف

)ماه(

123456789101112

شناسایی فارکتورهاي دموگرافیک 1
موثر در میزان بقاء ..... ) جنس،سن، (

در استان آذربایجان غربی

×----------یک ماه

شناسایی فارکتورهاي دموگرافیک 2
موثر در میزان بقاء در استان هاي 

سایر

×-----------دو ماه

تعیین عوامل موثر در میزان بقاء و 3
مقایسه آن

×-----------یک ماه

۱Tw-ی جدول بر آورد نیروي انسانی مورد نیاز براي برنامه عملیات

ساعتتعدادمهارتفعالیتردیف
موثر در میزان بقاء در استان آذربایجان ..... ) سن، جنس،(شناسایی فارکتورهاي دموگرافیک 1

غربی
ساعت6نفر2مدیریتی اداري

ساعت20نفر3اداري پژوهشیدر میزان بقاء در استان هاي سایرشناسایی فارکتورهاي دموگرافیک موثر 2

ساعت20نفر3اداري پژوهشیتعیین عوامل موثر در میزان بقاء و مقایسه آن3



۳۴

۲WT–شناسایی ریسک فاکتورهاي سرطانی و اقدامات مداخله اي در جهت کاهش ریسک فاکتورها

ردیف
زمان گروه هدفشرح فعالیت

اجراء
هزینه کلنحوه پایشمکان اجراء

1

شناسایی ریسک فاکتورهاي 
سرطانی

مرکز 
تحقیقات

اردیبهشت

96
بیمارستان

)ره(امام خمینی 
شهید مطهري

معاونت پژوهشی

در غالب طرحهاي پژوهشی دانشگاه -1
در صورت وجود مدارك ثبتی و تاریخچه -2

دقیق بیماري و آمار مربوطه می توان از 
شده جهت مقایسه ریسک اطالعات درج

فاکتورهاي استانی با شهرستانها و یا کل 
.کشور استفاده کرد

2

تعیین فراوانی ریسک فاکتورهاي 
سرطانی در منطقه

مرکز 
تحقیقات

بیمارستانهاي 96خرداد 
مستقر در سایر 

استانها

در غالب طرحهاي پژوهشی دانشگاه در 
صورت وجود مدارك ثبتی و تاریخچه دقیق 
بیماري و آمار مربوطه می توان از اطالعات 
درج شده جهت مقایسه ریسک فاکتورهاي 
استانی با شهرستانها و یا کل کشور 

.استفاده کرد

3
برنامه ریزي و آموزش جهت 

کاهش ریسک فاکتورها
مرکز 

تحقیقات
مرکز تخقیقات 96تیر 

پژوهشی  دانشگاه
.

۲WT-جدول زمانی برنامه عملیاتی

123456789101112)ماه(مدت فعالیتردیف

شناسایی ریسک فاکتورهاي 1
سرطانی

-×-یک ماه

تعیین فراوانی ریسک 2
فاکتورهاي سرطانی در 

منطقه

×--یک ماه

برنامه ریزي و آموزش جهت 3
کاهش ریسک فاکتورها

×---یک ماه

۲WT- آورد نیروي انسانی مورد نیاز براي برنامه عملیاتیبر جدول

ساعتتعدادمهارتفعالیتردیف
ساعت6نفر2مدیریتی اداريشناسایی ریسک فاکتورهاي سرطانی1

تعیین فراوانی ریسک فاکتورهاي سرطانی در 2
منطقه

ساعت20نفر3اداري پژوهشی

برنامه ریزي و آموزش جهت کاهش ریسک 3
فاکتورها

ساعت20نفر3اداري پژوهشی



۳۵

۱WT–بررسی میزان بقاء بیماران سرطانی در استان و مقایسه آن با سایر استانهاي دیگر

ردیف
هزینه کلنحوه پایش مکان اجراءزمان اجراءگروه هدفشرح فعالیت

1

شناسایی فارکتورهاي 
..... ) سن، جنس،(دموگرافیک 

استان موثر در میزان بقاء در
آذربایجان غربی

مرکز 
تحقیقات

بیمارستان94شهریور 
)ره(امام خمینی 

شهید مطهري
معاونت پژوهشی

در غالب طرحهاي پژوهشی دانشگاه در 
صورت وجود مدارك ثبتی و تاریخچه دقیق 
بیماري و آمار مربوطه می توان از اطالعات 
درج شده جهت مقایسه ریسک فاکتورهاي 

شهرستانها و یا کل کشور استانی با 
.استفاده کرد

2

شناسایی فارکتورهاي 
دموگرافیک موثر در میزان بقاء 

در استان هاي سایر

مرکز 
تحقیقات

مهر و آبان 
94

هاي بیمارستان 
مستقر در سایر 

استانها

در غالب طرحهاي پژوهشی دانشگاه در 
صورت وجود مدارك ثبتی و تاریخچه دقیق 

مربوطه می توان از اطالعات بیماري و آمار 
درج شده جهت مقایسه ریسک فاکتورهاي 
استانی با شهرستانها و یا کل کشور 

.استفاده کرد

3

تعیین عوامل موثر در میزان بقاء و 
مقایسه آن

مرکز پژوهشی 94آذر 
دانشگاه

در غالب طرحهاي پژوهشی دانشگاه در 
صورت وجود مدارك ثبتی و تاریخچه دقیق 

و آمار مربوطه می توان از اطالعات بیماري
درج شده جهت مقایسه ریسک فاکتورهاي 
استانی با شهرستانها و یا کل کشور 

.استفاده کرد

۱WT-جدول زمانی برنامه عملیاتی

مدت فعالیتردیف

)ماه(

123456789101112

شناسایی فارکتورهاي دموگرافیک 1
میزان موثر در ..... ) سن، جنس،(

بقاء در استان آذربایجان غربی

×----یک ماه

شناسایی فارکتورهاي دموگرافیک 2
موثر در میزان بقاء در استان هاي 

سایر

××------سه ماه

تعیین عوامل موثر در میزان بقاء و 3
مقایسه آن

--------×

۱WT- جدول بر آورد نیروي انسانی مورد نیاز براي برنامه عملیاتی

ساعتتعدادمهارتفعالیتردیف
ساعت6نفر2مدیریتی اداريموثر در میزان بقاء در استان آذربایجان غربی..... ) سن، جنس،(شناسایی فارکتورهاي دموگرافیک 1

ساعت20نفر3اداري پژوهشیبقاء در استان هاي سایرشناسایی فارکتورهاي دموگرافیک موثر در میزان 2

تعیین عوامل موثر در میزان بقاء و مقایسه آن3



۳۶

۲WT–شناسایی ریسک فاکتورهاي سرطانی و اقدامات مداخله اي در جهت کاهش ریسک فاکتورها

ردیف
کل هزینهنحوه پایشمکان اجراءزمان اجراءگروه هدفشرح فعالیت

1

شناسایی ریسک فاکتورهاي 
سرطانی

مرکز 
تحقیقات

بیمارستان93تیرماه 
)ره(امام خمینی 

شهید مطهري
معاونت پژوهشی

مراجعه به بخش 
پاتولوژي بیمارستان و مراجعه به 
بیمارستانهاي موجود در پرونده ها 

شهید )  ره(و تشخیص امام خمینی 
مطهري و معاونت بهداشتیانجام و 

تحقیقاتیطرحهاي 

2

تعیین فراوانی ریسک فاکتورهاي 
سرطانی در منطقه

مرکز 
تحقیقات

مرداد و 
93شهریور 

مراجعه به بخش پاتولوژي بیمارستان امید
بیمارستان و مراجعه به 
بیمارستانهاي موجود در پرونده ها 

) ره(و تشخیصامام خمینی 
شهید مطهري و معاونت بهداشتی 

انجام و طرحهاي تحقیقاتی

3

برنامه ریزي و آموزش جهت 
کاهش ریسک فاکتورها

هدفتعیین گروه -1
آموزش جهت ریسک فاکتورها-2
تغییر سبک زندگی افراد-3
تهیه متون هاي آموزشی-4
تهیه پوستر، پمفلت، کتابچه -5
توزیع در بین گروههاي مصرف-6

۲WT-جدول زمانی برنامه عملیاتی

123456789101112)ماه(مدت فعالیتردیف

شناسایی ریسک فاکتورهاي 1
سرطانی

×---یک ماه

شناسایی ریسک فاکتورهاي 2
سرطانی

×××----سه ماه

تعیین فراوانی ریسک 3
فاکتورهاي سرطانی در 

منطقه

------×

برنامه ریزي و آموزش جهت 4
کاهش ریسک فاکتورها

------××



۳۷

۲WT-جدول بر آورد نیروي انسانی مورد نیاز براي برنامه عملیاتی

ساعتتعدادمهارتفعالیتردیف
ساعت6نفر2مدیریتی اداريشناسایی ریسک فاکتورهاي سرطانی1

ساعت20نفر3اداري پژوهشیسرطانی در منطقهتعیین فراوانی ریسک فاکتورهاي2

برنامه ریزي و آموزش جهت کاهش ریسک فاکتورها3

WTمقایسه روشهاي مختلف تشخیص ابتدایی سرطان و تشخیص زود به هنگام سرطان–٣

ردیف
کل هزینهنحوه پایشمکان اجراءزمان اجراءگروه هدفشرح فعالیت

1

ارزیابی میزان هزینه اثر بخش 
(Cost effective.Mess)
روشهاي موجود با توجه به 

پول، فرهنگ (شرایط منطقه
مردم، سواد مردم، میزان 

)دسترسی

مرکز 
تحقیقات

بیمارستان96مرداد 
)ره(امام خمینی 

شهید مطهري
معاونت پژوهشی

مراجعه به بخش پاتولوژي 
شهید )  ره(بیمارستان امام خمینی 

مطهري و معاونت بهداشتی انجام 
طرحهاي تحقیقاتی مراجعه به 
بیمارستانهاي موجود در پرونده ها و 

تشخیص

2
مقایسه میزان اثر بخشی 

روشهاي غربالگري
مرکز 

تحقیقات
و شهریور 

96مهر 
مرکز تحقیقات و 
پژوهش دانشگاه

بررسی نتایج به دست امور ارزیابی 
اثر بخشی 

منبع موجود در بخش پاتولوژي

WT۳-جدول زمانی برنامه عملیاتی

مدت فعالیتردیف

)ماه(

123456789101112

ارزیابی میزان هزینه اثر بخش 1
(Cost effective.Mess)
روشهاي موجود با توجه به 

پول، فرهنگ (شرایط منطقه
مردم، سواد مردم، میزان 

)دسترسی

×----یک ماه

مقایسه میزان اثر بخشی روشهاي 2
غربالگري

××-----ماهدو



۳۸

WT۳- بر آورد نیروي انسانی مورد نیاز براي برنامه عملیاتیجدول

ساعتتعدادمهارتفعالیتردیف
Cost)ارزیابی میزان هزینه اثر بخش 1

effective.Mess) روشهاي موجود با توجه به
پول، فرهنگ مردم، سواد مردم، (شرایط منطقه

)میزان دسترسی

ساعت6نفر2مدیریتی اداري

ساعت20نفر3اداري پژوهشیمقایسه میزان اثر بخشی روشهاي غربالگري2




