دو هفته  /ماه انمه قطب علمی چشم زپشکی افرابی رد حوزه توسعه و چشم اندا زاهی سازمانی
به نام برترین متعالی
در زمستان  1387با شروع فرایند برنامهریزی راهبردی در بیمارستان فارابی جهت اطالعرسانی و جلب مشارکت اعضای
محترم هیاتعلمی و کارشناسان ارشد و مسوولین بیمارستان ،خبرنامه «راهبرد فارابی» شروع به انتشار نمود .در  6ماه اول
ماهانه و سپس به صورت فصلی ،تحلیل های راهبردی و چشماندازهای سازمانی ،متون تدوین شده برنامهای و گزارشات
متنی را منتشر کردیم .ارائه الگویی از تعالی سازمانی در ماموریت و چشمانداز بیمارستان ترسیم شده بود...
اکنون در مسیر توسعه ( ،)Road mapبیمارستان فارابی دستاوردهای چشمگیری در کارنامه خود دارد :سفر تعالی ،رضایتمندی مددجویان
و توسعه زیرساختها و ظرفیتهای بالینی ،پژوهشی و آموزشی .حاال افتخار عضویت در فهرست 29تایی قطبهای علمی وزارت بهداشت را
داریم و در حوزه نوآوری حضوری فعال و تاثیر گذار در سطح دانشگاه داشتهایم.
به حول و قوه الهی و با اراده راسخ رهبری بیمارستان ،مسیر توسعه سازمانی را پی خواهیم گرفت .در جهت تحلیل ،تدوین و هماهنگی
مسائل استراتژیک بیمارستان« ،دفتر هماهنگی امور راهبردی» به عنوان سازوکار کارشناسی هیئت رییسه بیمارستان تشکیل شده است* .این
دفتر جهت اطالعرسانی و هماهنگی در حوزه ایدهها و برنامههای راهبردی و توسعه سازمانی ،خبرنامهای  2هفته ای یا ماهانه منتشر میکند.
امیدواریم با به اشتراکگذاری این موضوعات ،زمینه مشارکت هر چه افزونتر اعضای محترم هیاتعلمی و کارشناسان ارشد و مسوولین
بیمارستان در جهت اعتالی فارابی امکان پذیر شود.
دکتر محمود جباروند
رییس بیمارستان فارابی -قطب علمی چشمپزشکی
* یادآوری میشود که تاسیس چنین واحدی به عنوان یک نوآوری تاسیسی در سطح دانشگاه شناخته شده است.
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و شما را در جریان اخبار نوآوری دانشگاه قرار میدهیم.
منتظر مقاالت ،دیدگاهها ،انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.
دستیار سردبیر
انتخاب نام :دکتر سیدفرزاد محمدی
ایده و طراحی لوگو :زهرا هاشمی
طراحی گرافیکی :محمد آمون

توزیع :اعضای هیات علمی و کارشناسان ارشد و مسئولین واحدها

صاحب امتیاز :بیمارستان فارابی

مدیر مسئول :رییس بیمارستان ،دکتر محمود جباروند و مدیر بیمارستان،
دکتر هادی مخترع

سردبیر :دکتر سیدفرزاد محمدی (مشاور اجرایی رییس بیمارستان)

دستیار سردبیر :زهرا هاشمی (کارشناس نوآوری)
دبیر اجرایی :ایوب منتی

ویراستار ادبی :بهارک صالحی
شمارگان 150 :نسخه

روايتي از نوآوري در دانشگاه علوم پزشکي تهران
دکتر سيدفرزاد محمدي (بيمارستان فارابي) ،دکتر ماشاء اهلل ترابي (دبير ستاد نوآوري دانشگاه)
تابستان 1391

گفتمان نوآوري
هر وقت صحبت از نوآوري مي شود ابتدا چيزهاي عجيب و غريب و
پيچيده به ذهن مي رسند مثل يک دستگاه آب ميوه گيري! و ربط
مفهوم به دانشگاه علوم پزشکي و بيمارستان و گروه آموزشي و خدمات
روزمره ،قدري سخت به نظر مي رسد.
اما بگذاريد با نگرش سيستمي و معرفي مفهوم سازمان به اين موضوع
بپردازيم .سازمان ها مجموعه اي از منابع (انساني ،مکاني ،فن آوري،
رويه ها و نظاير) ساختار يافته هستند ،براي رسيدن به اهدافي .سازمان
را مي توان به بدن انسان و اجزاي آنرا به دستگاه هاي مختلف قلبي-
عروقي ،تنفس ،گوارش ،مغز و اعصاب و نظاير آن تشبيه نمود .اما آنچه
به يک سازمان معني مي دهد هويت اجتماعي و اصالت نقشي ست که
آن سازمان در جامعه ايفا مي نمايد .خدمات تشخيصي-درماني ،آموزش
و توليد دانش (پژوهش) ،مأموريت هاي دانشگاه و واحدهاي تابعه مانند
بيمارستان ها هستند .ما با انجام اين کارها سالمت را ارتقاء مي دهيم
و از بار بيماري ها مي کاهيم ،سرمايه انساني و افراد متخصص آينده را
تأمين مي کنيم ،کيفيت زندگي را افزايش مي دهيم يا حفظ مي کنيم
و...؛ انسان و جامعه سالم تر ،مولدتر است و موجب افزايش بهره وري و
توليد ملي مي شود و در نهايت در فرآيند توسعه ملي و اقتصادي به
صورت «غير مستقيم» مؤثر خواهيم بود.

تأمل مي تواند درباره محيط کاري ايشان در دانشگاه باشد (محيط
داخلي) و يا در سطوح تماس دانشگاه با فضاي پيراموني و جامعه؛
نوآوري مي تواند درباره چگونگي برگزاري جلسات در يک بيمارستان
(به عنوان مثال برگزاري مجازي آن ها) باشد تا طراحي ،آزمون و توليد
وسيله اي براي پايش فشار چشم توسط خود بيمار ...نوآوري مي-تواند
پيشنهاد عنوان برگزاري يک دوره تکميلي بين رشته اي و تدوين
کاريکولوم و تشکيل گروه ارائه کننده آن باشد تا راه اندازي ترياژ تلفني
در يک بيمارستان ...وقتي نوآور باشيم پيشرو و ممتاز مي شويم و الگو
قرار گرفته رويه هايمان نيز توسط مراکز اقماري و همتا الگوبرداري
مي شود (ايجاد ارزش افزوده در جامعه و فراتر از مرزهاي خود).
نوآوري چگونه اتفاق مي افتد؟
نوآوري حاصل مشاهده عميق (و گسترده) محيط پيراموني ست؛
درک دقيق چالش و يا پيش بيني و ترسيم يک افق ذهني جديد .اين
توانايي همان خالقيت است و خالقيت انحصاري نيست؛ هرچند بعضي
خالق ترند اما همه افراد به درجات متفاوت و در حوزه هاي مختلف
امکان خالقيت دارند.
اگر چنين است پس چرا خالقيت ها بروز نمي يابد!؟ پاسخ در ادامه...
نظام نوآوري
واقعيت اين است که تحقق نوآوري و طي چرخه به کارگيري ،عموميت

اما دانشگاه نوآور ( ،)Innovative Universityدانشگاهي ست
که چشم انداز خود را يک مرتبه بسط داده است و آن تالش براي
«نقش آفريني مستقيم» در فرآيند توسعه ملي و توليد ثروت است.
براي روشن شدن بهتر موضوع به زنجيره نوآوري در شکل نگاه کنيد.
همان گونه که مالحظه مي شود توليد ثروت ،ايجاد ارزش افزوده و رفاه و
کيفيت زندگي بهتر نتيجه نهايي زنجيره نوآوري ست؛ در تعابيراعتقادي
ما مي توان اين امر را با بهره مندي افزون تر از نعمت هاي خدا معادل
دانست و به زبان امروزي مي شود :توسعه (اقتصادي).
ذکر شد که دانشگاه به صورت غير مستقيم در فرآيند توسعه نقش
داشته است .اما اعضاي خانواده دانشگاه (اعضاي هيات علمي و کارکنان
ارشد آن) مي توانند عالوه بر خدمات روتين آموزش و درمان ،به
چگونگي ها ( )howsو چه چيزهاي ( )whatsنوين نيز فکر کنند؛ اين

يافتن و توليد و تجاري سازي ،نيازمند به بستر و محيط تسهيل کننده
دارد؛ به مجموعه عوامل محيطي و سازماني تأثير گذار بر فرآيند
نوآوري «نظام نوآوري» گفته مي شود .اين نظام را مي توان در سطح
يک بخش ،يک بيمارستان ،يک مرکز تحقيقاتي ،يک دانشکده و يا در
سطح دانشگاه در نظر گرفت؛ مي توان براي يک اداره ،وزارتخانه ،شرکت
توليدي و حتي در سطح ملي عناصر و مؤلفه هاي چنين سامانه اي را
شناسايي و تحليل نمود و يا ارتقاء بخشيد.
از سوي ديگر ،دانشگاه ها را مي توان سازمان و انبار دانش دانست؛
توسعه دانايي محور و توليد ثروت از (سرمايه) دانش ،به رويکردي
غالب در توسعه جوامع امروزي مبدل گشته است .اينها در حالي ست
که دانشگاه هاي ما کمتر توانسته اند سرمايه انباشته از دانش خود را به
ارزش افزوده و ثروت تبديل سازند .اما فرايند و منظومه اي را مي توان
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توصيف يا طراحي نمود که در آن توليد دانش در پاسخ به تحليل و
مشاهده عميق محيط صورت مي پذيرد ،نتايج پژوهش ها در جامعه
جريان يافته و به گوش مخاطبين نهايي رسانده مي شود و تعامل بازار
وجود دارد؛ يعني پژوهشگر ،کارآفرين و سرمايه گذار (صنعت و بخش
خصوصي) در يک فن بازار ،داد و ستد دارند و تعامل تجاري سازي
صورت مي پذيرد .اين فن بازار به کمک فن آوري اطالعات مي تواند از
راه دور و مجازي باشد .دانشگاه علوم پزشکي تهران قصد دارد هويتي
«دانش بنيان» به خود ببخشد تا بتواند بر اصالت اجتماعي دانشگاه،
با نقش آفريني در توسعه ملي و توليد ثروت در جامعه بيفزايد؛ اين به
معناي رفتن به فراتر از ارائه روتين خدمات سالمت ،آموزش عالي و
توليد دانش انتشار نيافته و پژوهش تکراري است .به شکل دوم درباره
نظام نوآوري (دانشگاه) نگاه کنيد.
آنچه در شکل به عنوان نظام نوآوري آورده شده است بيشتر تسهيلي-
ترويجي است اما مي توان با استفاده از توصيف و تحليل مجموعه دانشگاه
و يا تک تک واحدهاي آن از جهت کارکردها ،عملکردها ،سرمايه و
دستاوردهاي دانشگاه ،تحليلي سيستميک ،عميق و فراگير بدست داد.
ستاد نوآوري دانشگاه براي اين امر نرم افزاري به نام  mindmapرا در
اختيار قرار داده و آموزش مي دهد .اين نرم افزار سامانه دانشگاه را در
قالب نقشه هايي گسترده ترسيم مي کند .با بررسي نقشههاي ادغام
يافته و انجام تحليل هاي فرانقشه اي مي توان قابليتها /شايستگيهاي
محوري (واحدهاي) دانشگاه را شناسايي نمود و با حمايت هدفدار از
آن کانون ها ،فرايندهاي نوآورانه را شکوفا نمود .اين مي تواند رويکردي
فعال و سيستماتيک در نظام نوآوري دانشگاه باشد.
مصداق هاي نوآوري در دانشگاه
شايع ترين نمونه هاي نوآوري در دانشگاه ،تأسيس بخش ها ،رشته
و دوره هاي تخصصي و فوق تخصصي و راه اندازي خدمت و فرايند
جديد (نوآوري هاي تاسيسي) و انتقال روش هاي درماني و جراحي از
مراکز ديگر به دانشگاه و نظاير بوده اند .بنابراين يک شکل متعارف و
نسبتاً ساده تر از نوآوري ،الگوبردارانه و تقليدي ست .اين سياق الزم
است تداوم و حتي توسعه يابد ،البته بايستي عالمانه صورت پذيرد
و متناسب با شرايط کشور اولويت گذاري و بومي سازي شود ...در اين
راستا همه اعضاي خانواده دانشگاه (هيات علمي و غير آن) با شرکت در
دوره هاي آموزشي ،بازديد هاي علمي ،فرصت هاي مطالعاتي و سمينارها
و کنگره ها مي توانند ابتکار عمل اين نوع از نوآوري را تداوم بخشند.
دسته ديگر از نوآوري ها مي توانند شامل محصوالت (اختراعات)،
نرمافزار ها ،فرموالسيون دارويي ،روش جراحي ،روش درماني (ابداعات)،
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کتاب تاليفي در موضوعي اصيل و تدوين راهنماهاي باليني باشند.
نوآوري مي تواند براي اولين با در جهان ،منطقه ،کشور و يا دانشگاه
مطرح و راه اندازي شود.
ارتباط نوآوري با ديگر مدل هاي توسعه سازماني در دانشگاه
در سال هاي گذشته مدل هاي متعددي از تحول و تغيير معرفي و به
درجاتي به کار گرفته شده اند :تحول اداري ،بهره وري ،ارتقاي کيفيت،
برنامه ريزي استراتژيک ،مدل هاي تعالي سازماني ،حاکميت باليني و
نقشه جامع علمي .مي توان رويکرد نوآوري را به عنوان ديدگاهي فراگير
در نظر گرفت که بايستي در هر متدولوژي کالن توسعه سازماني لحاظ
شود؛ حتي در روش هاي ارتقاي مستمر کيفيت مي توان تفکر خالق را
به کار گرفت و راهکار يا سازوکاري بديع و نوين را پيشنهاد و اجرا نمود.
اما واقعيت اين است که مدل هاي توسعه ذکر شده تناسب اقتضايي
هم دارند و مي توان رويکرد نوآوري را تکميل کننده ،رويکردهاي کالن
به توسعه در واحد هاي دانشگاه دانست .در نظر داشته باشيد که اصوال
در يک سازمان به دو روش کلي مي توان تغيير و ارتقاء انجام داد:
سنگ روي سنگ گذاشتن :بهبود مستمر و سنگ بناي جديدي نهادن:
نوآوري.
نگرش به رويکرد نوآوري را مي توان به رهبران محلي واحد هاي دانشگاه
سپرد.
اما سوال آخر؛ چه چيزي در نوآوري براي من است؟
!What’s in it for me: WIIFM

پاسخ آن ساده است :خودشکوفايي .ايجاد تغيير و به کارگيري خالقيت
فردي ،عميق ترين احساس شعف را در انسان ايجاد مي کند و از آن
جا که بنا به تعريف تاثيري ماندگار دارد مانند باقيات صالحات ،برکات
آن استمرار خواهد داشت .تحقق نوآوري در محيط کاري ارتباط ما را
با سازمان تغيير مي دهد و شايد در ايجاد رضايت شغلي ،هيچ عامل
ديگري با آن قابل مقايسه نباشد .به عالوه ممکن است افراد با اختراع و
ابداع يک محصول ،نرمافزار  ،فرموالسيون دارويي و نظاير عالوه بر توليد
ثروت در جامعه ،براي خود نيز ايجاد منفعت و درآمد کنند.
اما سخن آخر با جمله اي از توماس آلوا اديسون« :موفقيت و نبوغ ،ده
درصد الهام و شهود است و نود درصد عرق ريزي و پشتکار!»
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اخبار نوآوري
تقدير از فعاالن روز نوآوري
در مراسم تقدير از فعاالن روز نوآوري كه روز يكشنبه
 28خرداد ماه  1391در سالن اجالس دانشگاه برگزار
شد؛ دكتر ترابي ،دبير ستاد نوآوري دانشگاه علوم پزشكي
تهران ،با بيان گزارشي از نوآوري دانشگاه در سال گذشته زهرا هاشمی
و برنامههاي اين حوزه در سال  91گفت« :دانشگاه
علوم پزشكي تهران ،تشكيل ستاد نوآوري و ايجاد زمينه مناسب براي بروز
خالقيتها ،پرورش ايدههاي نو و عملياتي شدن آنها را در دستور كار خود
قرار داده و با بهرهگيري از ظرفيتها و مزيتهاي بالقوه و بالفعل موجود،
به بهرهبرداري هر چه بيشتر از فرصتهاي محيطي با راهاندازي و توسعه
قطبها و شبكههاي نوآوري پرداخته است ».وي با اشاره به طراحي سايت
و سامانه روز نوآوري افزود« :در اين سامانه ،نقشههايي كه توسط واحدهاي
مختلف از فعاليتها و عملكردهايشان طراحي شده ،قرار گرفته و قابل
دسترسي و  searchاست ».مشاور رييس دانشگاه ،بيمارستان فارابي را با
 34نقشه داراي بيشترين نقشه قابليتها خواند و افزود« :در بخش توسعه
نقشه قابليتها و فعاليتهاي گروههاي علمي و اجرايي پس از بيمارستان
فارابي ،مجتمع بيمارستان امام خميني با  33مورد ،پژوهشكده علوم غدد و
بيماريهاي متابوليسم با  30مورد و بيمارستان آرش با  21مورد بيشترين
تعداد را به خود اختصاص دادند».
دکتر ترابی افزود« :قطبهاي نوآوري ،وظيفه ايجاد ارتباط بين فنآوري و بازار ،يافتن و
ارائه ابزار و روشهاي مناسب ،توسعه مدلهاي تعامل خالق و مشاركتي ،فرصتيابي
اكتشافي و ارائه راه حلهاي جديد و تسهيل در ايجاد جريان ارزش از پيوند گروههاي
علمي و اجرايي و توسعه شبكههاي موضوعي نوآوري را بر عهده دارند».
قطبهای نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستانها
 مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) بیمارستان فارابی مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی شهید رجاییدانشکدهها
 دانشکده پیراپزشکی دانشکده داروسازی دانشکده بهداشت دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده مدیریت و اطالعرسانی در پزشکی دانشکده پزشکیمعاونتها
 -معاونت توسعه مدیریت و برنامه

عنوان برنامههای قطب نوآوری

• اطالع رساني و توسعه مفاهیم نوآوری
• توسعه برنامه  5دقیقه از کار برای نوآوری
• تعیین توانمندیهای متمایز موجود با توسعه نقشه فعالیت و قابلیتها
• ترازیابی
• مشارکت در توسعه برنامه هوش نوآوری
• ارائه پیشنهاد شبکههای موضوعی نوآوري
• مشارکت در رتب ه بندی توان نوآوری واحدها
• اجراي برنامههاي فرصتیابی اکتشافی و برنامهریزی برای حضور فعال در
روز نوآوری دانشگاه
• تهیه حداقل دو شماره از خبرنامه راه نوآوری در رابطه با برنامههای قطب
• تکمیل و بهروزرسانی خدمات قطب در سامانه نوآوری دانشگاه

نوآوری و فناوری
شبكه نوآوري دانشگاه با  22عضو ،با ارزيابي توان موجود داخلي،
نيازهاي برآورده نشده داخلي و امكانات و پيشرفتهاي خارجي تشكيل
شده و تالش ميكند صدها ايدهاي كه در سه كارگروه آموزش ،خدمات
و نوآوري توليد ميشود را خوشهبندي ،اولويتبندي و سپس اجرايي
نمايد .دبير ستاد نوآوري دانشگاه ،در جلسهای که در  26تیرماه انجام
شد با بيان اينكه سياستهاي آموزشي دانشگاه در حوزه مجازي از
طريق دانشكده مجازي اجرا ميشود تصريح كرد« :در اين دانشكده سه
گروه مجازي سازي رشتهها ،آموزش الكترونيك و سالمت الكترونيك
فعاليت دارد».
وي راهاندازي دورههاي حرفهاي (براي امسال) و راهاندازي رشتههاي
داراي مدرك تحصيلي (در آينده) را از اقدامات حيطه آموزش مجازي
خواند و افزود« :بسياري از رشتهها ماهيت مجازي دارند ولي دانشكده
مجازي ،وظيفه مجازيسازي ساير رشتهها را نيز دارد؛ در نتيجه در
كارگروه آموزش شبكه ،دو كار پيگيري ميشود؛ اول اينكه دانشكدهها
واجد انفورماتيك و زيرساختهاي الكترونيك شوند و ديگر اينكه
رشتههاي تله با رويكرد خدمتي ايجاد شده تا دانشآموختگان آن
توانايي ارائه خدمت تله را داشته باشند».
دكتر ترابي با اشاره به رويكرد كارگروه نوآوري در فناوري تصريح
كرد« :ارزيابي و به كارگيري بهترين فناوري براي پيادهسازي پروژهها،
همچنين ايجاد فناوري زيرساختي مانند استانداردسازي و كدگذاريهاي
پروژههاي كارگروههاي خدمات و آموزش برعهده اين كارگروه است».
دبير ستاد نوآوري دانشگاه ،درباره كارگروه نوآوري در خدمات گفت:
«ايده پردازي در اين كارگروه صورت گرفته و اكنون بايد ارتباط ميان
ايدهها را ايجاد و آنها را خوشهبندي كرد سپس با الويتبندي به سمت
اجرايي شدن آن پيش رفت ».وي با تاكيد براينكه شكلگيري پروژهها
بايد قدم به قدم صورت گيرد افزود« :تمركز اصلي ما روي پروژههاي
زودبازده است و بايد به كيفيت پروژهها نيز توجه شود».
دكتر ترابي با اشاره به طراحي نقشه كميته نوآوري براي مديريت بهتر
كارها تصريح كرد« :نقشه اوليه در زمينه قابليتهاي كميته ،فرصتها،
نيازهاي برآورده نشده و تنظيم تقويم جلسات طراحي شده و برنامهها
براساس آن پيش ميرود».
دبير ستاد نوآوري دانشگاه ،از طراحي پروژههاي كوتاهمدت و ميانمدت
تا شهريور ماه خبر داد و گفت« :ما قصد نداريم يكباره  100نوآوري را
اجرا كنيم ابتدا بر پروژههاي كوتاهمدت و ميانمدت متمركز شده سپس
 5يا  6مورد از آنها را پيادهسازي مينماييم».
دكتر صفدري ،مسئول كميته نوآوري در آموزش نیز در این جلسه به
ارائه گزارش عملكرد اين كميته پرداخت و افزود« :آنچه مسلم است
آموزش از راه دور يك راهبرد ملي و رسالت دانشگاهي است و براي
پيادهسازي آن بايد تالش كرد».
سپس مهندس سارا نعيمي ،مسئول كميته نوآوري در فناوري ،با
اشاره به تقسيمبندي اين كميته به  4كارگروه مديريت پروژه روابط
بيماران ،سطحبندي خدمات و استانداردها ،شيوههاي فناوری و مدل
فرهنگسازي به بيان تصميمگيريهاي انجام شده در هر يك از
حيطهها پرداخت.
در ادامه دكتر فاتحي ،مسئول كميته نوآوري در خدمات ،نتيجه فعاليت
اين كارگروه را خلق دهها ايده خواند و افزود« :اين كميته به سه كارگروه
خدمات آموزش مجازي ،كلينيك مجازي و خدمات دارويي از راه دور
تقسيم و در هر كارگروه ،دهها ايده مطرح شده كه پس از الويتبندي و
ايجاد زيرساختهاي الزم قابليت پيادهسازي دارند».
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