
 

  .51-61 صفحات: 1 شماره ،12 دوره ،1395 ؛ايران اپيدميولوژي تخصصي مجله

  پژوهشي مقاله

شده مراكز همكار سازمان جهاني بهداشت در ايران؛  آموختههاي  تجربه

  كارها تحليل وضع موجود، تبيين مشكالت و راه

 ،6زاده ملك، رضا 5تكيان، اميرحسين 4هزاد بيگ، امين 3دوست حق اكبر علي، 2اكبرينالدين  ، حسام1فراماني يا صفريؤر

  3شريفيحميد ، 7مصطفوياحسان 
  در سالمت، دانشگاه علوم پزشكي كرمان يپژوه ندهيآسازي در سالمت، پژوهشكده  مركز تحقيقات مدل 1
  بخش اپيدميولوژي و زئونوزها، گروه بهداشت مواد غذايي، دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران 2
  در سالمت، دانشگاه علوم پزشكي كرمان يپژوه ندهيآ، مركز همكار سازمان جهاني بهداشت، پژوهشكده هاي آميزشي وي و بيماري آي قبت اچمركز تحقيقات مرا 3
  دبيرخانه مراكز همكار سازمان جهاني بهداشت در ايران، دانشگاه علوم پزشكي كرمان 4
  انشگاه علوم پزشكي تهرانعمومي، دانشكده بهداشت، د گزارياستيسگروه سالمت جهاني و  5
  گوارش و كبد، دانشگاه علوم پزشكي تهران يها يماريبهاي گوارش و كبد، پژوهشكده  مركز تحقيقات سرطان 6
  انستيتو پاستور ايرانبخش اپيدميولوژي،  7

در سالمت، دانشگاه علوم  يپژوه ندهيآهمكار سازمان جهاني بهداشت، پژوهشكده ، مركز  هاي آميزشي وي و بيماري آي تحقيقات مراقبت اچشريفي، نشاني: كرمان، مركز  حميد :نويسنده رابط

  hsharifi@kmu.ac.ir: كيالكترونپست ، 034-31325422پزشكي كرمان، تلفن: 

 10/11/94 پذيرش:؛ 07/06/94: تاريخ دريافت

و  هـا  آنارزيـابي وضـع فعلـي     منظـور  بـه مطالعه اين  ،در كشورهاني بهداشت جهمكار سازمان با توجه به جايگاه مراكز  مقدمه و اهداف:

  .حل مشكالت اين مراكز طراحي شد ي هينزمكارهاي عملي در  راه هياراها، مشكالت و  شناسايي فرصت

تحقـق   نظـر  ازها وضع مراكـز   انجام شد. محور اصلي پرسشنامه 1393اين مطالعه مقطعي با استفاده از پرسشنامه باز در سال  روش كار:

بـود.   هـا  يطـه حلي در ايـن  يدر زمينـه حـل مسـا    هاييپيشـنهاد چنـين   مشكالت نيروي انساني، تأمين منابع مالي، ارتباطات و هماهداف، 

در كرمان مطرح و مورد تأييد قرار  1393حاصل از مرحله اول اين مطالعه در دومين نشست رؤساي مراكز همكار در اسفند ماه  هاي  يافته

  تحليل محتوا انجام شد. روشها با استفاده از  مرحله دوم توزيع و تكميل شدند. تحليل داده يها امهپرسشنگرفت و در همان جلسه 

 يميخـودتنظ ) و اهداف 20/14) در مقايسه با اهداف جهاني (59/11رسيدن به اهداف كشوري ( نظر ازمراكز، نمره خود را  تر بيش نتايج:

تـرين   ودند. مشكالت مالي و نيز نبـود رديـف اسـتخدامي بـراي جـذب نيروهـا از مهـم       ارزيابي نموده ب يتر نامطلوب) در وضعيت 70/14(

پشـتيبان، تشـكيل    يهـا  دانشگاهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان جهاني بهداشت و  تر بيشمشكالت مراكز بود. حمايت 

و  هـا  تجربـه اشتراك  منظور بههمكاري  يها نامه تفاهمعقاد براي تسهيل ارتباطات، ان المللي ينبعلمي تحقيقاتي در سطح ملي و  يها شبكه

، از المللـي  ينبـ مراكـز در سـطح ملـي و     هـاي  يتوانمنـد چنين معرفي  منابع و نيز تضمين رعايت حقوق مادي و معنوي پژوهشگران و هم

  .ه شده بودندياراهاي پيشنهاد

توانـد موجـب    هاي پشتيبان مي درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه سازمان جهاني بهداشت، وزارت بهداشت، تر بيشحمايت  :گيري نتيجه

  .ارتقاي روزافزون عملكرد اين مراكز در كشور شود

  مراكز همكار سازمان جهاني بهداشت، ايران، مطالعه كيفي: كليدي واژگان

  مقدمه

طبق تعريف، مركز تحقيقاتي همكار سازمان جهاني بهداشت 

جزيي از يك  عنوان بهان اي است كه توسط اين سازم مؤسسه

هاي اين سازمان  المللي همكار و در حمايت از برنامه بين ي شبكه

و جهاني  يا منطقه، بين يا منطقه، المللي ينبدر سطح ملي، 

هاي  مراكز حامي برنامه عنوان بهانتخاب شده است. اين مراكز 

كنند  سازمان جهاني بهداشت در امور مربوط به سالمت عمل مي

كشور  80مركز در بيش از  746ين مراكز به . امروزه، تعداد ا)1(

ين سهم مراكز همكار در دنيا مربوط تر بيش. )2(دنيا رسيده است 

مركز است  68مركز فعال و چين با  85به اياالت متحده امريكا با 

 13كه در  - شرقي ي يترانهمد ي منطقهمركز فعال در  48. از )3(

در ايران قرار دارند كه  ها آنيك سوم  -باشند يمكشور منطقه فعال 

آخرين اعالم  بر اساس. )2( باشند يمين مراكز همكار منطقه تر بيش

مركز همكار در حال حاضر در كشور  16سازمان جهاني بهداشت، 

مركز ديگر نيز در انتظار  سهايران مشغول به فعاليت بوده كه البته 

فعاليت اين مراكز شامل  ينهزمتمديد فرصت همكاري هستند. 
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هاي تنفسي، نظام مراقبت  هايي مانند هاري، سل، عفونت موضوع

هاي  هاي مقاربتي، ايمني انتقال خون و فراورده ايدز، عفونتوي/ آي اچ

مواد،  فخوني، آموزش و ارتقاي سالمت، بهداشت روان، سوءمصر

  .)2() 1باشند (جدول  عروقي، ديابت و ... مي -هاي قلبي بيماري

  مراكز همكار سازمان جهاني بهداشت در ايران -1 شماره جدول

ف
دي

ر
  

  وابستگي ساختاري  همكار نام مركز

سال 

شروع 

همكاري 

 (ميالدي)

  سلي، پژوهشي، درماني مركز آموزش  1

  هاي ريوي و بيماري

ــوم پزشــكي شــهيد   دانشــگاه عل

  بهشتي

1993  

علوم  دانشگاه انستيتو روانپزشكي  مركز تحقيقات بهداشت روان  2

  ايران يپزشك

1997  

كنتـرل  تحقيقات پيشگيري و مركز   3

 دخانيات

ــوم پزشــكي  شــهيد دانشــگاه عل

  بهشتي

2007  

 هاي گـوارش  مركز تحقيقات سرطان 4

 و كبد

  2007 تهران دانشگاه علوم پزشكي

 2003  اصفهان دانشگاه علوم پزشكي تحقيقات قلب و عروقمركز   5

مركــز تحقيقــات كنتــرل كيفــي      6

  هاي باليني شگاهآزماي

  1994  هاي ملي مرجع آزمايشگاه

مركز تحقيقات و آمـوزش مـديريت     7

 استئوپروز و ديابت

ــ ــدد و  گاه پژوهشــ ــوم غــ علــ

دانشگاه علوم پزشكي  ،متابوليسم

  تهران

2007  

  1973  ايران انستيتو پاستور هاري مركز مرجع تحقيقات  8

علوم  آموزشمطالعات و توسعه  مركز  9

  پزشكي

ــوم پزشــكي شــهيد   دانشــگاه عل

  بهشتي

1995  

ــز 10 ــي مركــ ــاتي  -آموزشــ تحقيقــ

 نگر جامعه يدندانپزشك

ــوم پزشــكي  شــهيد دانشــگاه عل

 بهشتي

2010  

ــز  11 ــاتيتحق مركـ ــدميولوژي  قـ اپيـ

 هاي چشم بيماري

ــوم پزشــكي  شــهيد دانشــگاه عل

  بهشتي

2011  

  2014  رانيا يپزشكدانشگاه علوم   يپرستار يها مراقبت قاتيتحق مركز  12

و دپارتمـان گـوش،    قـات يتحق مركز  13

  گلو، بيني و سروگردن

  2011  رانياعلوم پزشكي  دانشگاه

  2013  زيتبر يپزشكدانشگاه علوم  سالمت تيريمدكشوري  مركز  14

آموزش نظام مراقبت  يا منطقه مركز  15

 يآ اچ

  2013  كرمان يپزشكدانشگاه علوم 

مؤسسه عـالي آموزشـي و پژوهشـي      16

  طب انتقال خون

  2013  رانياسازمان انتقال خون 

  

مراكز همكار، حامي سازمان جهاني بهداشت در انجام امور 

به با اين سازمان  ها آنمربوط به اين سازمان هستند و قرارداد 

اين قرارداد قابل تمديد  ازآن پسسال معتبر است و  چهار مدت

هاي راهبردي  اين مراكز بايد مرتبط با برنامه يها برنامه. است

موضوعي آن  ي ينهزم ي كننده منعكسسازمان جهاني بهداشت و 

اين  موقع بهتعهد به اجراي  توجه قابل ي نكتهمؤسسات باشد. 

. عملكردهاي معمول اين مراكز شامل مشاركت در استها  فعاليت

شيابي پژوهش، ، اجرا، پايش و ارزيزير برنامههايي مانند  فعاليت

هاي سازمان جهاني بهداشت در كشورها و ترويج  ارزشيابي مداخله

ها در عمل، توليد ابزارهاي راهنما و مواد  نتايج پژوهش يريكارگ به

هاي مختلف، طراحي و  آموزشي مبتني بر شواهد در زمينه

هاي مناسب، آموزش در پژوهش،  آوري كارگيري فن به

پايش،  ي سامانهاهم نمودن سازي در سطح كشور، فر ظرفيت

ها و  براي مقابله با طغيان بيماري يده پاسخآمادگي و خدمات 

 هاي يتفعال يساز هماهنگبهداشت عمومي،  سموارد اورژان

آوري،  توسط چند مركز در يك موضوع خاص، جمع شده انجام

 استاستانداردسازي واژگان  ينچن همبررسي و انتشار اطالعات و 

). 2،1شود ( زمان جهاني بهداشت انجام ميكه به رهبري سا

يك  عنوان بهكه  همكاري با سازمان جهاني بهداشت عالوه بر اين

شود، موجب  كاري مراكز ثبت مي ي پروندهدرخشان در  ي سابقه

امكان  ينچن هم؛ و شود يم المللي ينبشناسايي اين مراكز در سطح 

د اهداف پژوهشي در راستاي پيشبر المللي ينباز منابع  يمند بهره

آورد. اين مراكز در سطح كشورها نيز با  اين مراكز را فراهم مي

هاي بهداشتي،  پاسخ به اولويت ي ينهزمپيشبرد اهداف كشوري در 

به  گذاران ياستس جمله ازعموم و  پيش از  يشب توجه جلبموجب 

توانند در  چنين اين مراكز مي شوند. هم آن موضوع بهداشتي مي

گذاري اهداف، تبادل اطالعات،  از طريق به اشتراكداخل كشور 

هاي فني از همكاري با يكديگر  همكاري توسعهتجميع منابع و 

كه اين موضوع در ايران تا به امروز  هرچندين سود را ببرند. تر بيش

  ).3قرار نگرفته است ( موردتوجهچندان 

بهداشت درمان و آموزش پزشكي به  وزارترسد كه  به نظر مي

با مراكز همكار سازمان جهاني بهداشت و  تر بيشال تعامل دنب

سازي اين مراكز در ايران  در هماهنگ يتر پررنگايفاي نقش 

المللي در  مندي از منابع بين از اين طريق امكان بهره چراكه، است

هاي بهداشتي كشور فراهم خواهد  راستاي پيشبرد اهداف و اولويت

ر سازمان جهاني بهداشت در شد. در همين راستا، مراكز همكا

براي بحث و  ييها نشستماه)  6فواصل زماني كوتاه و منظم (هر 

هاي سازمان جهاني بهداشت برگزار  در حمايت از برنامه نظر تبادل

مراكز و تقويت  تر بيشكنند. به اين منظور براي ارتقاي هرچه  مي

 هينزمجامع و منظمي در  هاي يبررسنياز است  ها آن روزافزون

كارهاي بالفعل نمودن  و مشكالت اين مراكز، راه ها چالش

همكاري مشترك بين  هاي ينهزمو تقويت  ها آنبالقوه  هاي ييتوانا

مراكز در داخل ايران انجام گردد. با توجه به نقش و جايگاه اين 

ها در صورت  آن توجه قابلمراكز در پيشبرد اهداف كشوري و اثرات 

هاي بين اين مراكز اين مطالعه  همكاريتعامل و گسترش روابط و 
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ارزيابي وضع فعلي مراكز همكار سازمان جهاني بهداشت،  منظور به

 ينهزمكارهاي كلي در  هاي بالقوه، مشكالت و راه ها، توانايي فرصت

گرايي مراكز همكار در سطح كشور  حل مشكالت و افزايش هم

  طراحي شده است.

  روش كار

اده از پرسشنامه باز در دو مرحله اين مطالعه مقطعي با استف

آموزش نظام  يا منطقهطرح، مركز  اينانجام شد. مجري اصلي 

وي/ايدز بود كه با مشاركت ساير مراكز همكار  آي مراقبت اچ

 مرحلهبه انجام رسيد. در  1393سازمان جهاني بهداشت در سال 

 مراكز همكار يتمام بهها  آوري داده اول اجراي اين طرح فرم جمع

ها تمديد نشده بود و يا  در ايران و مراكزي كه هنوز همكاري آن

ها در  آوري داده مراكز كانديداي همكاري ارسال شدند. فرم جمع

كارهاي  محور اصلي مشكالت مراكز همكار، راه سهاول در  ي مرحله

هاي ارتقاي سالمت  حل مشكالت و نقش مراكز همكار در بسته

كارهاي افزايش  فرم در خصوص راهطراحي شد و در دور دوم اين 

گرايي مراكز،  ، ارتقاي عملكرد كشوري، هميالملل نيبروابط علمي 

حوزه نيروي انساني،  سهمشكالت مراكز در  نيتر مهم يها حل راه

گيري  ها با بهره و ارتباطات طراحي شدند. تحليل داده منابع مالي

ت اعتماد براي ارزيابي قابليتحليل محتوا انجام شد.  روشاز 

 استفاده شد. ،1متون موجود از معيار باورپذيري بر اساسمطالعه 

پژوهشگران كه  د باورپذيري مطالعه عالوه بر اينأييت منظور به

، از روش كنترل توسط ندداشتپژوهش  تسلط كامل بر موضوع

و به  ها دادهآوري  گيري شد. پس از جمع بهره 2كنندگان شركت

در جلسه نشست  ،آمده دست بهها  يافته اتمام رسيدن تحليل اوليه

در دانشگاه علوم  1393سال  ماه بهمنرؤساي مراكز همكار در 

 ها آنو از  شد هياراهاي مرحله اول پژوهش  پزشكي كرمان يافته

د خود أييرا مالحظه نموده و به ت ها يافتهدرخواست شد كه 

د أييترا  ها نتايج آن هياراپس از  كنندگان همه شركتبرسانند. 

هاي  اول، فرم مرحلهنتايج  ارائهزمان با  . در اين نشست، همنمودند

دوم مطالعه در بين نمايندگان مراكز توزيع گرديد.  ي مرحله

دوم پس از  مرحلهدر  شده انجامارزيابي روايي تحليل  منظور به

مكتوب براي برخي از رؤسا ارسال  صورت بهها  تحليل نتايج، يافته

خواسته شد كه نظرهاي خود را در اين مورد اعالم ها  شد و از آن

                                                           
١
 Credibility 
٢
 Member check 

  .كنند. نتايج در اين مرحله نيز مورد تأييد قرار گرفت

  ها يافته

مركز در  16در اين مطالعه،  كننده مشاركتز تمامي مراكز ا

ارسال  پژوهشگرانها را تكميل نموده و براي  مقرر فرم زمان مدت

  درصد بود.  9/89نمودند. درصد پاسخگويي در هر دو فاز 

بودند كه از  شده داده پاسخ يلتفص بهسؤاالت  تر بيشدر هر پرسشنامه 

كامل ارسال كرده  صورت بهمركز پرسشنامه را  12بين تمامي مراكز، 

  بخشي از پرسشنامه را تكميل نكرده بودند. ،مركز چهاربودند و 

  

  ارزيابي وضعيت موجود

يابي به  تحقق و دست رسد مراكز در ها به نظر مي بر اساس يافته

اند.  ي كسب نمودهتر بيشتوسط خود موفقيت  شده يمتنظاهداف 

امتياز را  ترين يينپايابي به اهداف كشوري،  دست نظر ازاين مراكز 

مطلوب مراكز  چندان نهگر ارزيابي  بيان درواقعبودند كه  دادهبه خود 

يزان در راه رسيدن به اين اهداف است. ميانگين نمره ارزيابي م

تحقق اهداف كشوري، اهداف مركز و راهبردهاي سازمان جهاني 

  ).1بود (نمودار شماره  20/14و  70/14، 59/11بهداشت به ترتيب 

درصد از مراكز وضعيت خود را در تحقق اهداف  60حدود 

. به اين معني كه بودنداز ساير اهداف ارزيابي نموده  تر كمكشوري 

رسيدن به اهداف كشوري در مقايسه با  نظر ازمراكز خود را  تر بيش

در سطح مركز در وضعيت  يميخودتنظاهداف جهاني و اهداف 

 دادهي به آن اختصاص تر كمتري ارزيابي نموده و نمره  نامطلوب

توسط مراكز در  شده داده تجمع امتيازهاي يگرد عبارت بهبودند. 

ير از سا تر بيشمورد اهداف كشوري پيرامون مقدارهاي كم خيلي 

هاي مربوط به اهداف كشوري مساحت  اهداف بود؛ يعني نمره

اين  دهنده نشانبودند و اين موضوع  دادهي به خود اختصاص تر كم

ي در رابطه با تحقق اهداف تر كممراكز نمره  تر بيشاست كه تقريباً 

  بودند. دادهكشوري در مقايسه با ساير اهداف به خود اختصاص 

 

  ها چالش

نتايج حاصل، مشكالت مالي  بر اساسي مراكز ها در بين چالش

كنندگان  شركت نظر از كه يطور بهبود؛  ها آنترين  از مهم

داد. در رتبه دوم،  متعددي را تحت تأثير قرار مي هاي يطهح

مشكل مراكز نبود رديف استخدامي براي جذب نيروها  ينتر مهم

ا بود كه جذب، نگهداشت و ارتقاي نيروي متخصص و پشتيبان ر
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  ).2داد (جدول شماره  تحت تأثير قرار مي

  

  كارهاي پيشنهادي راه

وزارت  تر بيشكارهاي پيشنهادي مراكز، حمايت  در بين راه

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان جهاني بهداشت و 

پژوهشي  - علمي يها شبكهتشكيل  ازآن پسپشتيبان،  يها دانشگاه

ارتباطات، معرفي  براي تسهيل المللي ينبدر سطح ملي و 

، ارزش بخشيدن به المللي ينبمراكز در سطح ملي و  هاي يتوانمند

، اي رشته ينبو  المللي ينبملي و  يها پژوهش -آموزشي هاي يتفعال

و منابع و  ها تجربهاشتراك  منظور بههمكاري  يها نامه تفاهمانعقاد 

نيز تضمين رعايت حقوق مادي و معنوي پژوهشگران از 

   شده مطرحاي بسيار مؤثر پيشنهاده

  ).3 شماره جدول

 

  مختلف اهداف تحقق ازنظرهمكار سازمان جهاني بهداشت در ايران  مراكز وضع -1شماره نمودار

  كامل تكميل كرده بودند) صورت بهكد مراكز هستند (اين نمودار فقط اطالعات مراكزي را نشان داده است كه پرسشنامه را  دهنده نشان شده درج يها شماره

  

 هاي مراكز همكار سازمان جهاني بهداشت در ايران ترين چالش مهم -2شماره  جدول

 مشكالت زيرموضوع  موضوع

جذب نيروي  نيروي انساني

 متخصص

 هاي دانشگاهيا  مؤسساتها، مراكز همكار (اتكا به نيروهاي  عدم حمايت وزارت بهداشت، دانشگاه •

 پشتيبان)

 رديف استخدامي براي مراكزنبود  •

 مشكالت مالي •

 كمبود نيروي كارآمد •

 ضعف انگيزه در ادامه همكاري •

 المللي دشواري در جذب نيروهاي بين •

نگهداشت نيروي 

 متخصص

 نبود رديف استخدامي براي مراكز •

 ين بودن دستمزديپا -مشكالت مالي •

 ضعف انگيزه در ادامه همكاري •

 مهاجرت نيروها •

 زشيابي مناسبار ي سامانهنبود  •

 گزينش نامناسب نيروها، عدم تناسب تخصص افراد با رويكرد مركز •

ارتقاي نيروي 

  متخصص

 ، مراكز همكارها دانشگاهعدم حمايت وزارت بهداشت،  •

 نبود رديف استخدامي براي مراكز •

 مشكالت مالي •

 نبود سيستم ارزشيابي مناسب •
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 تنمودن اطالعا روز به برايعدم تمايل نيروهاي متخصص  •

 گزينش نامناسب نيروها، عدم تناسب تخصص افراد با رويكرد مركز •

استفاده بهينه از 

  نيروي متخصص

 نبود رديف استخدامي براي مراكز •

 ين بودن دستمزديپا -مشكالت مالي •

  نبود سيستم ارزشيابي مناسب •

 نامشخص بودن شرح دقيق وظايف نيروها •

 آموزشي هاي دورهمحدوديت شركت در  •

 نبود رديف استخدامي براي مراكز •  پشتيبانجذب نيروي 

 ين بودن دستمزديپا -مشكالت مالي •

 كمبود نيروي كارآمد •

 گزينش نامناسب نيروها، عدم تناسب تخصص افراد با رويكرد مركز •

نگهداشت نيروي 

  پشتيبان

 نبود رديف استخدامي براي مراكز •

 ين بودن دستمزديپا -مشكالت مالي •

 يضعف انگيزه در ادامه همكار •

 و سازمان جهاني بهداشت ها دانشگاهعدم حمايت وزارت بهداشت،  •  منابع نيتأم منابع مالي

 ين بودن دستمزديپا -مشكالت مالي •

 موجود هاي اولويتعدم تناسب تخصيص منابع بر اساس  •  هزينه كرد منابع

 كاركنان هاي پرداختبودجه به  توجه قابلتخصيص بخش  •

  د منابعبروكراسي هزينه كر هاي پيچيدگي •

 مشكالت مالي •

مستندسازي و 

  مديريت منابع

 موجود هاي اولويتعدم تناسب تخصيص منابع بر اساس  •

 مديريت مالي افزارهاي نرمعدم آشنايي مديران با  •

 علميت أهيبودن همكاري با مراكز همكار براي اعضاي  اهميت كم •  درون دانشگاهي  ارتباطات

دولتي  غير هاي سازمانو  مراكز هاي ظرفيتو نيز  ها تفعاليكافي در زمينه  رساني اطالععدم  •

 مرتبط

 مشكالت مالي •

 دولتي مرتبط غير هاي سازمانو  مراكز هاي ظرفيتو نيز  ها فعاليتعدم اطالع كافي در زمينه  •  درون كشوري

 اي رشتهملي و چند  هاي پژوهشاولويت نداشتن  •

 مشترك هاي زمينهفقدان  •

 ، مشكل در صدور رواديد، انتقال وجوهها تحريمناشي از مشكالت سياسي  •  المللي بين

كشورهاي  مثالًمشكل در استفاده از زبان مشترك از سوي ايرانيان و ساير كشورهاي هدف برنامه  •

 زبان عرب

 هدف برنامه كشورهاي و اي منطقهعدم همكاري دفتر  •

 نامشخص بودن و تغيير مكرر افراد رابط •

 مشكالت مالي •
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 بهداشت در ايران هاي مراكز همكار سازمان جهاني در رابطه با حل چالش شده مطرحپيشنهادهاي  نيتر مهم - 3 شماره جدول

  راهكار پيشنهادي  زيرموضوع  موضوع

تحقيقات مشترك درون  تقويت روابط

 كشوري

 اي رشته بين و المللي بين ،يمل هاي پژوهش وي آموزش هاي فعاليت به دنيبخش ارزش •

 -يعلمي ها شبكه ليتشك وي همكار نامه تفاهم انعقاد باي كشور درون مراكز ابي ميت كار تيتقو •

 پژوهشي

  بودجه صيتخص •

تحقيقات مشترك برون 

 كشوري

 اي رشته بين و المللي بين ،يمل هاي پژوهش وي آموزش هاي فعاليت به دنيبخش ارزش •

 يالملل نيبپژوهشگران  ،يكشور برون مراكز با روابط تيتقو •

 -يعلمي ها شبكه ليتشك وي همكار نامه تفاهم انعقاد باي كشور درون مراكز باي ميت كار تيتقو •

  پژوهشي

انتشار مقاالت بين مراكز 

 درون كشوري

 الملل بين معاونت ،ها دانشگاه بهداشت،ي جهان سازمان بهداشت، وزارت تيحما •

 اي رشته بين و المللي بين ،يمل هاي پژوهش وي آموزش هاي فعاليت به دنيبخش ارزش •

 المللي بينپژوهشگران  ،يكشور برون مراكز با روابط تيتقو •

ي علم هاي شبكه ليتشك وي همكار نامه تفاهم انعقاد باي كشور درون مراكز باي ميت كار تيتقو •

 يقاتيتحق

  تر بيشبرگزاري جلسات نشست روساي مراكز با تواتر  •

انتشار مقاالت بين مراكز 

 برون كشوري

 يقاتيتحقي علم هاي شبكه ليتشك وهمكاري  نامه تفاهمانعقاد ي، ميت كار تيتقو •

  المللي بين سطح در مراكزي ها يتوانمندي معرف •

 يها دورهبرگزاري 

توانمندسازي بين مراكز 

 داخل كشور

 الملل نيب معاونت ها، دانشگاه بهداشت،ي جهان سازمان بهداشت، وزارت تيحما •

 اي رشته بين وي مل هاي ژوهشپ وي آموزش هاي فعاليت به دنيبخش ارزش •

 -يعلمي ها شبكه ليتشك وي همكار نامه تفاهم انعقاد باي كشور درون مراكز باي ميت كار تيتقو •

 پژوهشي

  بودجه صيتخص •

 يها دورهبرگزاري 

بين مراكز برون  يتوانمندساز

 كشوري

 هاي كنگرههاي مطالعاتي، برگزاري  المللي، فرصت بين هاي كنگرهافزايش تسهيالت شركت در  •

 المللي بين

 اي رشته بين و المللي بين هاي پژوهش وي آموزش هاي فعاليت به دنيبخش ارزش •

  يقاتيتحقي علمي ها شبكه ليتشك وهمكاري  نامه تفاهمي، انعقاد ميكارت تيتقو •

هاي  برگزاري همايش

 المللي بين

ها، معاونت  انشگاهحمايت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان جهاني بهداشت، د •

  الملل بين

 ها مهارت تقويت و آموزش • المللي ارتباطات بين

 هاي كنگرهي برگزار ،يمطالعات هاي فرصت المللي، بين هاي دركنگره شركت التيتسه شيافزا •

 المللي بين

 مراكزي همكار با المللي بين و اي منطقه ،يمل هاي اولويت از تيحماي براي دائم رخانهيدب جاديا •

 بهداشتي جهان سازمان كارهم

 تر بيش تواتر با مراكزي روسا نشست جلساتي برگزار •

 الملل بين معاونت ،ها دانشگاه بهداشت،ي جهان سازمان بهداشت، وزارت تيحما •

 اي رشته بين و المللي بين هاي پژوهش وي آموزش هاي فعاليت به دنيبخش ارزش •

 لملليا بين نيمحقق ،يكشور برون مراكز با روابط تيتقو •

 يقاتيتحقي علم هاي شبكه ليتشك وهمكاري  نامه تفاهمي، انعقاد ميت كار تيتقو •

  المللي بين وي مل سطح در مراكز هاي توانمنديي معرف •

 تر بيشبرگزاري جلسات نشست روساي مراكز با تواتر  • ارتباطات درون كشوري

 ارزش بخشيدن به همكاري با مراكز همكار •

 يقاتيتحقي علم هاي شبكه ليتشك وهمكاري  نامه فاهمتي، انعقاد ميكارت تيتقو •

  يمل سطح در مراكزي ها يتوانمندي معرف •
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 الملل نيب معاونت ها، دانشگاه بهداشت،ي جهان سازمان بهداشت، وزارت تيحما • المللي بين يها پژوهانهجذب  منابع مالي

 يالملل نيب پژوهشگران ،يكشور برون مراكز با روابط تيتقو •

  يقاتيتحقي علمي ها شبكه ليتشك وهمكاري  نامه تفاهم، انعقاد تميكار تيتقو •

المللي  بين يها كمكجذب 

 براي امور آموزشي

علمي  هاي شبكههمكاري و تشكيل  نامه تفاهمتقويت كار تيمي با مراكز درون كشوري با انعقاد  •

 تحقيقاتي

  ها آموزش و تقويت مهارت •

 المللي و بين اي منطقهراكز متناسب با اهداف ملي، تنظيم بودجه م • ازيموردن منابع نيتأم

 الملل نيب معاونت ها، دانشگاه بهداشت،ي جهان سازمان بهداشت، وزارت تيحما •

  تخصيص بودجه •

 كرد نهيهزي الگو اصالح • هزينه كرد منابع

  الملل نيب معاونت ها، دانشگاه بهداشت،ي جهان سازمان بهداشت، وزارت تيحما •

  الملل نيب معاونت ها، دانشگاه بهداشت،ي جهان سازمان بهداشت، وزارت تيحما • اي درون كشوري ورهمشا ارائه خدمات

  المللي هاي مراكز در سطح ملي و بين معرفي توانمندي • به ساير كشورها يا مشاوره

مشاركت در توليد مستندات 

 المللي بين

  المللي هاي مراكز در سطح ملي و بين معرفي توانمندي •

 نيروي

 انساني

جذب نيروي انساني 

 متخصص

 دانشجويي هاي ظرفيتاستفاده از  •

 ياستخدام فيرد فيتعر و مراكزي براي سازمان چارت فيتعر •

 علمي هيئتبراي پژوهشگران و اعضاي  همكار مراكز باي همكار به دنيبخش ارزش •

 يالملل نيبپژوهشگران  ،يكشور برون مراكز با روابط تيتقو •

ي علمي ها شبكه ليتشك وي همكار نامه تفاهم انعقاد باي كشور درون راكزم باي ميت كار تيتقو •

 يقاتيتحق

  بودجه صيتخص •

  تخصيص بودجه • نگهداشت نيروي انساني

 ها آموزش و تقويت مهارت • المللي ارتقا عملكرد كشوري و بين

 ييدانشجو هاي ظرفيت از استفاده •

 تر بيش تواتر با مراكزي ساؤر نشست جلساتي برگزار •

 خصيص بودجهت •

  المللي هاي مراكز در سطح ملي و بين معرفي توانمندي •

 تخصيص بودجه •  افزايش همگرايي مراكز

 المللي هاي مراكز در سطح ملي و بين معرفي توانمندي •

 تر بيش تواتر با مراكزي ساؤر نشست جلساتي برگزار •

 عملكردي ابيارز نظاميي برپا •

  المللي بين و اي منطقه ،يمل اهداف با متناسب مراكز بودجه ميتنظ •

  

  بحث

رو و توان بالقوه  هاي پيش ارزيابي چالش منظور بهاين مطالعه 

مراكز همكار سازمان جهاني بهداشت در ايران طراحي و اجرا شد. 

اين  يها فرصتها و احتماالً  هدف اصلي شناسايي چالش واقع در

 اساس برها بود. خوشبختانه  مراكز در راستاي ارتقاي عملكرد آن

، بسياري از مراكز وضع را تقريباً مطلوب و در يابيخودارزنتايج 

اند، اما در كل به نظر  برخي موارد موفقيت كامل ارزيابي نموده

يابي به اهداف كشوري از بين ساير اهداف براي  دست رسد يم

است. اين يافته ضرورت توجه  رو روبهي تر بيشمراكز با مشكالت 

كه مراكز تحقيقاتي كشور بايد  ،كند يمح به اين موضوع را مطر

براي پاسخ دادن به نياز كشور گام بردارند و حل مشكالت 

بهداشتي و پژوهشي كشور را اين مراكز بايد در اولويت خود قرار 

اين مراكز استفاده نمايند.  هاي يتظرفهم بايد از  والنؤمسدهند و 
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 4 صورت هبانتخاب مراكز همكار توسط سازمان جهاني بهداشت 

بين سازمان جهاني بهداشت و  طرفه دوقرارداد  ساله و طي يك

اند كه در طي اين دوره  و اين مراكز موظف شود يممراكز منعقد 

گزارش فعاليت ساالنه خود  هرسالهبه اين قرارداد پايبند باشند و 

عالوه بر اين  توانند يمرا به اين سازمان ارسال كنند. البته مراكز 

 رو ينازا). 1( ديگري را نيز دنبال نمايند هاي يتعالفقرارداد 

تا نيازهاي  ،كه اين قراردادها طوري تنظيم شوند شود ميپيشنهاد 

برنامه كشوري از سوي  ي كشور را پاسخ دهند كه اين مهم با تهيه

  قابل انجام است. ، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت

مشكالت خود  ينتر همممراكز مشكالت مالي و نيروي انساني را 

معرفي نموده بودند. با توجه به درآمدزا نبودن مراكز و پژوهش در 

هاي مراكز تأمين منابع مالي است.  ترين چالش كشور، يكي از مهم

باالي مواد و لوازم انجام  ي ينههزهاي پژوهشي،  كمبود بودجه

ها براي پرداخت  از هزينه توجه قابلچنين صرف سهم  پژوهش و هم

بود. استفاده از  شده مطرحترين مشكالت  وق نيروها از مهمحق

از  درواقعنامه  هاي تحقيقاتي در قالب پايان دانشجويان و انجام طرح

تواند بخشي از كمبود  هايي بسيار مغتنم است كه هم مي فرصت

جويي  نيروي متخصص را پر كند و هم كمك مناسبي براي صرفه

المللي  ملي و بين يها پژوهانهافت ها باشد. از طرفي، دري در هزينه

تواند راهگشا باشد كه اين موضوع تا حد زيادي تابع  نيز مي

ها باشد.  المللي و معرفي توانمندي ويژه روابط بين گسترش روابط به

از سوي پژوهشگران  المللي ينبسرمايه از منابع  جذبمتأسفانه به 

الزم است  و مراكز در سطح كشور جذب توجه اندكي شده است كه

به اين امر مهم از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و 

  ي شود.تر بيشاين مراكز و مراكز پژوهشي ديگر كشور توجه 

در زمينه نيروي انساني متخصص هم مراكز با مشكل اساسي 

در  تواند يممواجه بودند. هرچند استفاده از نيروي دانشجويي 

از اين  يخوب بهيد و بايد هم كمك مؤثري نما ها ينههزكاهش 

، اما متأسفانه نموداستفاده  يخوب بهنيروي جوان، پرانرژي و ارزان 

اين مراكز، بلكه بسياري از مراكز تحقيقاتي در ايران  تنها نه

براي دانشجويان مقاطع تحصيالت  راهي ينبايستگاهي  عنوان به

هي با اين كه براي مدت كوتا يا گونه به ؛آيند مي حساب بهتكميلي 

هاي بهتر چه در  مراكز همكاري نموده و پس از فراهم شدن فرصت

زنند.  داخل و چه در خارج از كشور از ادامه همكاري سرباز مي

به نفع مراكز  مدت كوتاهدر  سو يكتواند از  البته اين موضوع هم مي

گيري از توان  هاي خود را با بهره باشد و مراكز تا حدودي برنامه

قشر دانشجو پيش ببرند، اما از طرف ديگر عمالً  توجه لقابعلمي 

تا مراجعه نيروهاي جديد پيشبرد امور با سختي رو به خواهد شد 

چنين در بسياري از موارد افراد خيلي تخصصي روي يك  و هم

رسد در شرايطي كه  توانند متمركز شوند. به نظر مي موضوع نمي

ده از دانشجويان يا موانع جذب رسمي نيروها رفع نشده، استفا

بسيار مناسبي براي  ي ينهگزتواند  حتي نيروهاي موقت طرحي مي

  پيشبرد اهداف مراكز باشد.

تواند مهم باشد، نخست  جذب رسمي نيروها از دو جنبه مي

دهد و  تمايل نيروها را براي ماندن در مراكز تحت تأثير قرار مي

تن خود را به شوند كه ديگر رف حداقل نيروهايي وارد مراكز مي

تواند موانع موجود بر  بينند. از طرفي ديگر مي سهولت آمدن نمي

تواند سبب  كه البته مي ،سر راه ارتقاي رسمي پژوهشگران را بردارد

مثبت در  ي يزهانگنيروها را نيز فراهم آورد. ايجاد  تر بيش ي يزهانگ

الزم  دهد. در اين زمينه نيروها ميل به ادامه همكاري را افزايش مي

است با رفع موانع قانوني و مالي تحت حمايت وزارت بهداشت، 

به جذب نيرو براي  بخشي يتاولودرمان و آموزش پزشكي و نيز 

مراكز همكار تا حد زيادي در راستاي هموار نمودن مسير پيشرفت 

مراكز و حل اين مشكل كه يكي از مشكالت مهم بسياري از مراكز 

  است، گام برداشت.

گر اين است كه گاهي ممكن است اموري به نيروهاي موضوع دي

تخصصي محول گردد كه چندان تخصصي و پژوهشي نباشد يا 

ها نيروهاي  ممكن است به علت كمبود نيرو در ساير بخش

هاي يك سازمان منتقل  پژوهشي را براي خدمت به ساير قسمت

كنند. در اين رابطه، تعيين شرح وظايف نيروها و جلوگيري از 

  تواند مؤثر باشد. ها مي قال اجباري آنانت

نيروهاي پشتيبان، شكل مشكل متفاوت است. در  ي در زمينه

هاي مالي و قانوني جذب نيرو، مراكز  اين زمينه به دليل محدوديت

هاي  توسط دانشگاه شده يمعرفمجبور به استفاده از نيروهاي 

ا ه پشتيبان هستند و به دليل عدم نظارت در فرايند جذب آن

كه معيارهاي مناسب  ،ممكن است نيروهايي وارد همكاري شوند

براي همكاري در مراكز تحقيقاتي را نداشته باشند، به عبارتي 

هاي كافي را نداشته باشند. تعريف دقيق وظايف نيروهاي  مهارت

 هياراپشتيبان و از طرفي تعيين معيارهاي مناسب براي همكاري و 

تواند راهگشا باشد. از طرفي الزم  هاي پشتيبان مي آن به سازمان

است تدابيري انديشيده شود كه وابستگي به اين نيروها تا حد 

  امكان در سطح مراكز به حداقل برسد.

ترين ملزومات ارتقاي عملكرد يك مركز،  اي شايد يكي از پايه

المللي باشد. در  گسترش و تقويت روابط در سطوح كشوري و بين

تر باشد،  مود كه هرچه دايره روابط وسيعاين زمينه بايد توجه ن

هاي همكاري مشترك هموارتر  و فرصت ها پژوهانهمسير دريافت 
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لي مانند عدم آشنايي با يخواهد شد. البته در اين زمينه مسا

 ينهزمبا  يردولتيغهاي  هاي مراكز يا سازمان ها و ظرفيت توانمندي

تباطي و هاي ار كاري مشترك، مشكالت سياسي، ضعف در مهارت

مشكالتي را ايجاد كنند.  اي رشته ينبهاي  عدم توجه به پژوهش

هاي برقراري ارتباط يكي از  ضمن تأكيد بر تقويت مهارت

تواند تا حد زيادي راهگشا باشد، ايجاد و  كه مي هايي يشنهادپ

ها،  گذاري تجربه به اشتراك منظور بههاي تحقيقاتي  تقويت شبكه

اي است كه  ها است. در قالب چنين شبكه منابع و معرفي توانمندي

، ها پژوهانهجذب  تر بيشالمللي، امكان  همكاري با پژوهشگران بين

هاي مراكز فراهم  رساني در مورد عملكردها، تجارب و فعاليت اطالع

هاي ملي و  ها و برگزاري نمايشگاه گردد. تكرار نشست مي

نهادها المللي عرضه محصوالت پژوهشي نيز از ديگر پيش بين

مراكز و  تر بيشگرايي هر چه  هم منظور بههستند. به عبارتي 

رساني در  جامعي براي اطالع ي تقويت ارتباط الزم است سامانه

هاي مراكز طراحي شود. از طرفي  زمينه عملكرد، تجارب و فعاليت

از فضاي مجازي و نيز  تر بيشتوانند با استفاده هرچه  مراكز نيز مي

ي مشترك با يكديگر، شرايط را براي ايجاد ها برگزاري نشست

  هاي همكاري مؤثر فراهم نمايند. فرصت

وزارت بهداشت، درمان و  الملل ينبهاي  اداره كل همكاري

تواند با  حامي اصلي مراكز در ايران مي عنوان بهآموزش پزشكي 

ايجاد دبيرخانه  همچونهايي  تعريف قوانين و نيز تقويت زيرساخت

المللي با  اي و بين هاي ملي، منطقه ايت از اولويتبراي حمي ميدا

همكاري مراكز همكار سازمان جهاني بهداشت، انتخاب مديران 

سازي روند امور اداري و نيز حمايت از استادان و  اليق، ساده

سزايي  بهالمللي كمك  پژوهشگران در زمينه حضور در مجامع بين

ي ميدالبته دبيرخانه در ارتقاي عملكرد اين مراكز داشته باشد. ا

و به  ، درمان و آموزش پزشكياين مراكز با توليت وزارت بهداشت

كه اميد  ،است شده يلتشكميزباني دانشگاه علوم پزشكي كرمان 

كه  هايي يدهاعملي شدن  راستاياست اين دبيرخانه بتواند در 

هاي مؤثرتري بردارد. از ديگر  باعث تشكيل آن شده است، گام

در راستاي بهبود كارآيي مراكز تقويت كار  شده هياراپيشنهادهاي 

بوده است كه بايد  اي رشته ينب يها پژوهشتيمي مؤثرتر و انجام 

زمينه آن از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير 

  دخيل در اين امر و خود مراكز فراهم و تقويت شود. يها سازمان

 منظور بهاتي است كه نخستين مطالع ي دستهاين مطالعه در 

ارتقاي عملكرد  ينچن همبررسي مشكالت و مسائل مراكز همكار و 

كار براي بهبود  راه هياراها و  كلي مراكز به بررسي وضع كلي آن

تواند تا حد  ها مي گونه مطالعه ها پرداخته است. اين عملكرد آن

هاي بين مراكز شود. اين  گرايي و تقويت همكاري زيادي موجب هم

ژوهش شايد گامي براي ورود مراكز از كار كردن در داخل پ

هاي  حصاري بلند به محيطي كه ضمن آشنايي با توانمندي

اين  روز روزبهاي تحقيقاتي تشكيل دهند؛ باشد و  يكديگر، شبكه

ي برسند. يكي تر بيشتر نموده و به توليد علمي  شبكه را گسترده

رسشنامه با سؤاالت باز هاي اين مطالعه استفاده از پ از محدوديت

كه در  بود. با توجه به اين يازموردنهاي  آوري داده براي جمع

پرسشنامه امكان پرسيدن سؤاالت پيگيري وجود ندارد، در برخي 

كند. از اين  موضوع جلوگيري مي تر بيشاز موارد از شكافتن 

طور كه بايد موضوع  ديدگاه ممكن است در برخي از موارد آن

شد  رفع ابهام نمي شده درجاً از طريق خواندن پاسخ صرف موردنظر

كه البته سعي شد با پرسش و بحث با ساير رؤسايي كه در 

  برطرف گردد. يتوجه قابلها تا حد  دسترس بودند، اين ابهام

  گيري نتيجه

ه تصوير روشني از وضع مراكز همكار يدر اين مطالعه به دنبال ارا

ها و نيز  روي آن سازمان جهاني بهداشت، مشكالت پيش

عملكرد  يو ارتقا ها چالشكارهاي پيشنهادي در راستاي رفع  راه

مراكز در راه تحقق اهداف  رسد يمها پرداخته شود. به نظر  آن

كشوري در مقايسه با اهداف خودتنظيمي و نيز راهبردهاي 

 رو روبهي تر بيشهاي  سازمان جهاني بهداشت با مشكالت و ضعف

هاي بهداشتي كشور  به اولويت تر بيشوجه هستند. بنابراين ت

  باشد. لهأمستواند تا حد زيادي راهگشاي  مي

مشكالت مراكز، مشكل در جذب و نگهداشت نيروي  ينتر مهماز 

سازمان جهاني  تر بيشتخصصي و نيز تأمين مالي بودند. حمايت 

هاي  بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه

اين زمينه اهميت بسياري خواهند داشت. از طرفي پشتيبان در 

هاي  هاي دانشجويي و نيز تشكيل شبكه استفاده از ظرفيت

مثمر ثمر واقع گردند. ضمن  يتوجه قابلتا حد  تواند يمتحقيقاتي 

هاي تحقيقاتي عالوه بر فراهم نمودن  كه با تشكيل شبكه اين

ه طراحي و مندي از منابع مشترك زمين شرايط مناسب براي بهره

  اجراي تحقيقات گسترده ملي نيز فراهم خواهد شد.
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  تشكر و قدرداني

در پايان الزم است كه از همكاري رؤساي مراكز همكار سازمان 

 كنترلي پژوهش - يمركز آموزشجهاني بهداشت شامل 

 يقاتمركز تحق، آموزش توسعه مركز، عروق و قلبي ها يماريب

 مراقبت نظام آموزش يا منطقه مركز، يپرستار يها مراقبت

 مركز، خوني منياي پژوهش - يمركز آموزشي/ايدز، و يآ اچ

 مرجع مركزي، نيبالي ها شگاهيآزماي فيك كنترل قاتيتحق

 هاي يماريب و سل يقاتتحق و مركز آموزشي، هار قاتيتحق

 مركز، ابتيد و وپروزئاست تيريمد آموزش و قاتيتحق مركزي، وير

مركز ، اتيدخان كنترل مركزي، گوارشي ها سرطان قاتيتحق

 -يمركز آموزش، نگر جامعه يپزشك دنداني قاتيتحق - يآموزش

 كمبود و آموزش يقاتتحق مركز، سالمت يريتمدي قاتيتحق

يي و واحد انتشارات علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش شنوا

  .پزشكي تشكر و قدرداني شود
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Background and Objectives: Taking into account the roles and positions of WHO Collaborating Centers 
(WHOCCs) in the furtherance of national goals and the great impact of their interaction as well as cooperative 
relations between these centres, this study was conducted to assess the current status of WHOCCs, identify 
opportunities and threats, and provide practical solutions to solve WHOCCs problems. 

Methods: This cross-sectional study was conducted using an open-ended questionnaire in 2014. The 
questionnaire revolved around the WHOCCs' status in terms of goal achievement, manpower problems, 
financial resources, communications, as well as suggestions to solve problems in these domains. These findings 
were approved in the second convention of the heads of WHOCCs in Kerman in 2014 and the questionnaires 
of the second phase were distributed and completed by participants. Data were analyzed using the content 
analysis method. 

Results: The majority of the centres assessed their performance regarding the national goals (11.59) in 
comparison with international goals (14.20), and self-regulated goal setting (14.7o) in an unfavorable condition. 
Financial problems and lack of recruitment were the most important problems for WHOCCs. The support of the 
Ministry of Health, WHO, supporting universities, and establishing research networks at national and international 
levels to foster communication, contracts to share experiences and resources, considering the authors' rights as 
well as introducing the competencies of centres at national and international levels, were some of the suggestions 
proposed. 

Conclusion: It seems that more support of the WHO, Ministry of Health, and supporting universities is needed to 
increase financial resources and recruit staff.  
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