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شماره سوم ،سال اول ،دی 1391

افتتاح رئیس بیمارستان در کارگاه  5دقیقه از کار برای نوآوری
نوآور مطلق خداوند است و پروردگار نوآوری را دوست دارد؛ او کمال مطلق است و ما به عنوان جانشین او در زمین باید همواره نوآوری داشته
باشیم تا به صفات الهی نایل و نزدیک شویم؛ نوآوری از صفات الهی است (هو البدیع) .برای تخلق به اخالق الهی بایستی نوآوری را در زندگی
و اخالق و کردار روزمرهمان لحاظ کنیم.
مبتنی بر روایات« ،یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است»؛ انسانی زنده است که فکر میکند و فرد بدون اندیشه پیکری بیجان بیش
یوما ُه َف ُه َو َمغْبُونٌ .
نیست .کسی که دو روزش مانند هم باشد ،زیانکار استَ :منِ ْ
استِوی ْ
نوآوری موتور محرک کمال انسان است و ما تا نخواهیم و اراده نکنیم تا تغییر داشته باشیم ،خداوند به ما کمک نمیکند .اما تحقق نوآوری
انگیزه و جرأت میخواهد؛ شاید بعضی افراد قدرت خطر کردن نداشته باشند اما میتوانند از طریق تسهیل و تقدیر افراد نوآور ،اقدامی مؤثر در
این راستا انجام دهند و این نیز اقدامی شایسته است .با ایجاد تغییر هر چند جزئی در کردار ،رفتار و عملکردمان میتوانیم محیطی مطلوبتر و
کاری رضایتبخش داشته باشیم.
دکتر محمود جباروند

درآمد

افراد غالب ًا نوآوری و خالقیت را پدیدههای اتفاقی ،غیر قابل یادگیری و ناشناخته برداشت میکنند که اساس ًا سرشتی و غیرقابل برنامهریزی هستند.
شاید این موضوع برای بعضی نوآوران درست باشد .اما امروز تکنیکهای نوآوری آموخته میشوند 2 .متدولوژی و دیدگاه شناخته شده عبارتند از
طراحی مجدد فرایند ( )Process re-engineeringو نگرش سیستمیک (.)Systems thinking
در این شماره از آفاق ،طراحی مجدد فرایند و نگرش سیستمیک را با ذکر مثال و تحت عنوان کارگاه « 5دقیقه از کار برای نوآوری» معرفی میکنیم.
سردبیر
ستاد نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران یک دامنه جدید به تمامی کانون های توسعه نوآوری جهت به روزرسانی اطالعات و اخبار اختصاص
داده است .آدرس پایگاه اینترنتی کانون توسعه نوآوری بیمارستان فارابی  www.innovation.tums.ac.ir/farabiمی باشد.
شما می توانید مطالب و اخبار مرتبط با نوآوری خود را جهت بارگذاری در این پایگاه به میز نوآوری بیمارستان تحویل نمایید.

اساتید و نوآوران محترم میتوانید
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نوآوریها و ایدههای خود را در راهروی

توزیع :اعضای هیات علمی و کارشناسان ارشد و مسئولین واحدها

نوآوری بیمارستان در معرض دید همگان

مدیر مسئول:

قرار دهید.

صاحب امتیاز :بیمارستان فارابی

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)
شمارگان 150 :نسخه

رویکرد طراحی مجدد فرآیند؛ به عنوان روشی جهت شکل گیری ایده های نوآورانه
انديشمندان و كارگزاران مديريت براي بهبود عملكرد سازمانها ،اقدام به نوآوريهاي مختلفي از جمله مديريت كيفيت فراگیر ،بهبود مستمر ،تحول
سازماني و تعيين اندازه صحيح سازمانها نمودهاند.
در سالهاي اخير ،سازمانها به دليل پيشرفت در فناوري ،افزايش هزينه ،رقابت جهاني و انتظار جامعه ،با چالشها و بحرانهاي زيادي روبرو هستند،
بسياري از آنها براي فائق آمدن بر چالشها و بحرانهاي ناشي از آن ،به مهندسي و طراحي مجدد فرآيندهاي خود پرداختهاند.
در مهندسي مجدد اعتقاد بر اين است كه اصالح را نميتوان با گامهاي كوچك و محتاط به اجرا درآورد .اين قضيه همان قضيه صفر يا يك است؛
به عبارت ديگر يا تغييري تحقق نمییابد و يا در صورت تحقق از ريشه و بنيان تغيير حاصل میگردد .مهندسي مجدد به اين معنا نيست كه آنچه
را كه از پيش وجود دارد ترميم كنيم يا تغييرهايي اضافي بدهيم و ساختارهاي اصلي را دست نخورده باقي بگذاريم؛ مهندسي مجدد يعني از نقطه
صفر شروع كردن ،يعني به كنار نهادن روشهاي قديمي و افكندن نگاهي نو به كار .طراحی مجدد یا مهندسی مجدد فرآیندها ،یعنی شناخت دقیق با
نگرش فرآیندگرا به سازمان ،ترسیم دقیق رابطه فعالیت ها و شرایط اجرای فرآیندها ،برآورد منابع و هزینه تمام شده و زمان انجام فرآیندها ،سپس
اصالح و بهینه سازی رابطه فعالیت ها و اجرای فرآیندها از طریق به کارگیری روش ها ،فناوری اطالعات و تجارب جدید .مهندسي مجدد را با نام هاي
متفاوتي از جمله نوآوري فرآيندي ،ميتوان شناخت.
یکی از اقدامات اساسی که میبایست در سازمانها انجام پذیرد این است که سازمان از حالت سنتی خارج شده و به سمت سازمان های دانشمحور
حرکت کند.

هدف کارگاه « 5دقیقه از کار برای نوآوری» ایجاد زیرساختهای الزم برای آمادگی ذهنی جهت رهبری خود و پرورش مهارت های نوآوری و
ارزشآفرین میباشد .این فرایند تکنیک خاصی داشته و بدین صورت است که روی فرایند پس از نگارش ،اقداماتی از قبیل «حذف»« ،تنظیممجدد»
و «معکوسسازی» انجام میپذیرد .اجرای هر مرحله موجب ایجاد الگوهای فكری جدیدی میشود كه ما را از الگوهای فكری رایج و سنتی فراتر
میبرد بدین شکل که تغییر دادن فرایند از طریق حذف تصادفی هر یک از مراحل یا تغییر دادن فرایند اصلی از طریق برداشتن یکی از مراحل از
ترتیب و یا معکوسکردن فرایند ،باعث حرکت ذهن به سمت دیگری شده که امکان اجرای فرایند را در شرایط موجود امکان پذیر میسازد که

نمونه ای از به کارگیری تکنیک های طراحی
مجدد فرآیند -پیشنهاد از خانم چاووشی
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فقط غیرممكن غیرممكن است .آنتونی رابینز

همان تحریک قوه تخیل است که منجر به شکلگیری ایدههای جدید در
مورد فعالیتهای غیر ممکن میگردد .در کل میتوان گفت که شكستن
بیانیه غیرممکن -تحریک قوه تخیل و خلق ایده جدید
عادتها ،روزمرگیها و الگوهای موجود همان تفكر خالق است.
بزرگترین مانع خالقیت ،همان دانستههایمان است نه چیزهایی که نمونهای از نوآوری مبتنی بر نظریه سیستمیک
نمیدانیم .یکی از موانع مهم خالقیت مفروضات قبلی است که ناخودآگاه با نگاهی کالن به نظام شاغل به خدمات چشمپزشکی عناصر زیر
فهرست میشوند:
اجازه نمیدهد فکر در همه جهات به حرکت درآید .با تکنیک درهم
شکستن مفروضات ذهنی ،ابتدا فهرستی از مفروضات در خصوص
مسئله مورد نظر را تهیه میکنیم .سپس یکی از مراحل را حذف میکنیم.
این اقدام ما را به سوی کشف ایدههای جدید و فهرست جدید هدایت
میکند .در تکنیک تنظیم مجدد نیز به همین صورت مراحل اضافی و
اقدامات قابل ادغام مشخص میشوند.
با تکنیک معکوس سازی میتوان قالب ذهنی مربوط به موضوع را
شکست یا موضوع را در قالب دیگری به جریان انداخت .ذهن که یک
سیستم الگوساز خود سازمان دهنده است ،به محض ورود اطالعات
سعی میکند در کمترین زمان آن را در نزدیکترین ،شبیهترین و آشناترین
قالب ذهنی قرار دهد .درواقع بوسیله این تکنیک چون اطالعات بطور
معکوس (یا متفاوت با گذشته) وارد ذهن میشود احتمال اینکه وارد
تخیل:
قالب جدیدی گردد افزایش می یابد و در نتیجه خروجی قالب که همان
شاید بتوان یک جشنواره تخصصی در حوزه چشمپزشکی تأسیس نمود.
درک ما از موضوع یا مشکل است با گذشته تفاوت خواهد داشت .سپس اجرای آزمایشی در  2سال اول براساس یک طرح و جلب مشارکت
این درک جدید که در حکم مواد اولیه برای مراحل بعدی فرایند تفکر شرکتهای دانشبنیان در اجرای آن (مؤسسه فرزان)
است باعث خالقیت میگردد.
مواجهه با چالش تأمین بودجه هدایا و تقدیرها ،تکراری بودن نام فارابی
در شکل صفحه قبل نمونهای از طراحی مجدد فرایند با موضوع آموزش برای جشنواره (از آنجایی که جشنواره ای در حوزه علوم انسانی با عنوان
را (براساس کاربرگهای کارگاه « 5دقیقه از کار برای نوآوری») مشاهده فارابی امسال برای ششمین بار برگزار می شود)
دیدن یک فرصت :میراث پروفسور محمدقلی شمس
میفرمایید.
پیشنهاد نامگذاری اختصاصی جشنواره به «جشنواره چشمپزشکی و
علومبینایی شمس» و تأسیس یک بنیاد به همین منظور و طرح وقفی
دکتر سیدفرزاد محمدی
زهرا هاشمی آن (از سوی پروفسور هرمز شمس).
دکتر فقیهی ،استاد گروه رتین بیمارستان فارابی میگوید:

گرچه خود مبحث نوآوری ،بحث جالب و مفیدی مصاحبه با اساتید شرکت کننده در «کارگاه  5دقیقه از
کار برای نوآوری»
است ،ولی برای گسترش آن در سیستم اول باید انگیزه
ایجاد کنیم .بایستی ابتدا امکانات و زمینه برای اجرائی
شدن ایدهها فراهم گردد .دکتر فقیهی نوآوری را در تمام
سطوح قابل پیگیری میداند.

دکتر سیدعلی طباطبائی ،رئیس بخش اورژانس با
مفید دانستن کارگاه ،اضافه کرد :مهمترین نکتهای
که از این کارگاه فرا گرفتم امکان نوآوری حتی در
کارهای بسیار ساده بود.
دکتر طباطبائی معتقد است؛ نوآوری در کارها ،از
یکنواخت و روزمره شدن آنها جلوگیری میکند.

به نظر دکتر الشیئی ،معاون پژوهشی بیمارستان فارابی
کارگاه خوبی بود ولی باید برای سطوح دیگر مانند
رزیدنتها ومدیرانی که در ابتدای کار هستند نیز برگزار
شود .وی معتقد است امکان تغییر رویه در این افراد
بیشتر و آسانتر است .دکتر الشیئی میگوید :برای نهادینه
شدن مفهوم نوآوری باید بحث نوآوری را از مدارس و
دانشگاهها شروع کرد .معاون پژوهشی بیمارستان فارابی
در آخر میافزاید :باید نوآوری جزء باورهای مدیران
فارابی شود.

دکتر میرشاهی ،دانشیار گروه رتین نیز کارگاه را مفید دکتر خداپرست معاون درمان بیمارستان گفت :نهادینه
ارزیابی نموده ولی معتقد است آموزش را باید در شدن مفهوم نوآوری بدون فراهم کردن زیر ساختهای
مقاطع پائینتر شروع کنند .وی در ادامه سخنانش ،مناسب غیر ممکن است.
تشکیل یک اتاق فکر در مرکز تحقیقات چشم را
برای بارش افکار و پردازش ایدههای نوآورانه
اساتید ودانشجویان ضروری دانست .دکتر میرشاهی
تهیه خبر:حمیده امیدوار
خواستار کار عملی بیشتر در کارگاههای بعدی شد.
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اخبار نوآوري
برگزاری اولین جلسه مشترک کانون توسعه نوآوری
(خانواده جنوب غرب دانشگاه علوم پزشکی تهران)
در بیمارستان فارابی

به همت دفتر هماهنگی امور راهبردی (میز نوآوری) بیمارستان فارابی
نخستین جلسه مشترک کانون توسعه نوآوری «خانواده جنوب غرب
دانشگاه علوم پزشکی تهران» با حضور دکتر ترابی مشاور رئیس دانشگاه،
روز سه شنبه  91/10/12در سالن شورای بیمارستان فارابی تشکیل شد.
دراین جلسه که به منظور معارفه اعضای کانون توسعه نوآوری خانواده
جنوب غرب دانشگاه ،متشکل از  5بیمارستان :فارابی ،ضیائیان ،روزبه،
رازی و بهارلو و  4مرکز تحقیقاتی :چشم ،روانپزشکی ،بیماریهای تاولی
و مرکز ملی مطالعات اعتیاد ،و آشنائی آنان با مدل توسعه سازمانی و
نوآوری های بیمارستان فارابی در  5سال گذشته برگزار شد ،دکترجباروند
رئیس بیمارستان فارابی ،مدیر ،معاونین آموزشی و پژوهشی بیمارستان،
مسئول دفتر هماهنگی امور راهبردی و نماینده نوآوری ،اعضای هیئت
علمی و کارشناسان و مسئولین واحدهای بیمارستان فارابی ،کارشناسان
بیمارستان بهارلو به سرپرستی آقای معصومی ،کارشناسان بیمارستان
ضیائیان به سرپرستی دکتر عفت پناه ،کارشناسان بیمارستان روزبه ،رازی
و مرکز تحقیقات بیماریهای تاولی حضور داشتند.
در ابتدای جلسه دکتر جباروند رئیس بیمارستان فارابی ،با اشاره به
انتصاب رئیس جدید دانشگاه گفت :نوآوری در دانشگاه تهران نهادینه
شده و به لطف خدا استمرار می یابد .رئیس بیمارستان فارابی امکانات
و سرمایههای بیمارستان فارابی را متعلق به کل مجموعه دانشگاه خواند
و اضافه کرد :انتخاب بیمارستان فارابی به عنوان کانون توسعه نوآوری
با هدف هماهنگی بیشتر بین اعضا و حمایت مادی و معنوی از آنان
بوده است .دکتر مخترع مدیر بیمارستان فارابی نیز از میزبانی کانون
توسعه جنوب غرب دانشگاه ابراز خوشنودی نمود و گفت :امیدواریم
با تعامل بیشتر بین اعضا موجب ارتقاء سطح دانشگاه شویم .سپس دکتر
سید فرزاد محمدی عضو هیئت علمی و مسئول دفتر هماهنگی امور
راهبردی و نماینده نوآوری بیمارستان فارابی به تشریح نحوه تشکیل
کانونهای توسعه نوآوری در دانشگاه پرداخت و گفت علت انتخاب
بیمارستان فارابی به عنوان کانون توسعه نوآوری ،حضور چشمگیر و
پاسخگوی این بیمارستان در روز نوآوری دانشگاه در سال  90بوده است.
دکتر محمدی نقش بیمارستان فارابی را در این کانون ،نقش مشارکتی
و الگوسازانه توصیف نمود و ابراز امیدواری کرد تا با تشکیل جلسات
هماهنگی و همکاری اعضا ،حضوری شایسته و باشکوه در روز نوآوری
سال  91داشته باشند .نماینده نوآوری بیمارستان فارابی ،هدف از تشکیل
این جلسه را معرفی ،مرور و مشاهده مدل توسعه سازمانی فارابی عنوان
نمود .در ادامه دکتر محمدی به معرفی عوامل کلیدی موفقیت در فرایند
توسعه سازمانی بیمارستان فارابی پرداخت .سپس کارشناسان بیمارستان
فارابی به ترتیب نوآوریها و اقدامات صورت گرفته در بیمارستان فارابی
را در طی  5سال گذشته جهت اطالع و الگوبرداری اعضا ،معرفی نمودند.
دکتر ترابی مشاور رئیس دانشگاه نیز طی سخنانی از ابتکار عمل بیمارستان
فارابی در برگزاری این جلسه تشکر نمود.
دکتر ترابی با اشاره به انتشار گزارش جهانی نوآوری در سال  ،2012پیام
اصلی این گزارش را تحول و تغییر اساسی و سریع در جهان برشمرد
و وظیفه دانشگاه علوم پزشکی تهران را به عنوان دانشگاه مادر و پیشرو
در کشور خطیر خواند و خواستار مشارکت و همکاری اعضا برای ایجاد

موجی جدید در کشور شد.
سپس آقای معصومی مدیر بیمارستان بهارلو از بیمارستان فارابی برای
آماده سازی بستر مناسب همکاری تشکر نمود .وی نیروی انسانی
وکارکنان دانشگاه را سرمایه عظیم و گرانقیمت دانشگاه دانست.
دکتر عفت پناه معاون آموزشی بیمارستان ضیائیان نیز اقدامات صورت گرفته
در بیمارستان فارابی را عالی توصیف نمود و موفقیت هر سازمان را مرهون
دو عامل تعهد مدیران ارشد و وجود کارکنان ساعی و توانمند آن دانست.
در ادامه جلسه شرکتکنندگان با نمایش فیلم به طور مجازی از بیمارستان
فارابی بازدید کردند .سپس با بازدید از راهروی نوآوری بیمارستان در
جریان دستاور د های بیمارستان فارابی قرار گرفتند و در کنار «نگارفارابی»
عکس دسته جمعی گرفتند.
روابط عمومی

کارگاه پنج دقیقه از کار برای نوآوری
بیمارستان فارابی

این کارگاه روز شنبه مورخ  18آذر  1391در بیمارستان فارابی با حضور دکتر
ترابی (دبیر ستاد نوآوری) ،دکتر جباروند (رییس بیمارستان) ،دکتر مخترع
(مدیر بیمارستان) ،دکتر سیدفرزاد محمدی (نماینده نوآوری بیمارستان فارابی
) و جمعی از کارشناسان و اعضای هیأتعلمی این بیمارستان برگزار گردید.
دکتر جباروند به این نکته اشاره نمود که باید نوآوری در فعالیتهای جاری
افراد نیز صورت پذیرد ،نوآوری در فعالیتهای جاری منجر به بهینهسازی
آنها میگردد .کارکنان و اعضای هیات علمی باید از فرصتهای پیش روی
خود جهت نوآوری استفاده نمایند در این راستا بودجهای جهت فعالیتهای
نوآورانه تخصیص داده شده است .دکتر محمدی به توضیح مفهوم توسعه
نظام نوآوری پرداخته و اقدامات انجام شده در بیمارستان فارابی در
خصوص نوآوری را ذکر کردند .نماینده نوآوری فارابی پیشنهاد داد
دانشگاه مبحث نوآوریهای تأسیسی را توسعه دهد و برای افرادی که
نوآور هستند ،امتیازاتی را در نظر بگیرد و حقوق معنوی نوآوران را نیز
در نظر بگیرد .وی ایجاد فضای جدیدی که با فضای قبلی فرق دارد را
در قالب نوآوری تأسیسی خواند و آن را در مفهوم گستردهتر نوآوری
قرار داد (مثل ایجاد درمانگاه  ROPدر بیمارستان فارابی) .دکتر ترابی
اظهار امیدواری نمود تا امروز شروعی برای برنامهریزی نظاممند توسعه
نوآوری در این بیمارستان باشد و در ادامه کارگاه پنج دقیقه از کار برای
نوآوری آغاز گردید و در پایان  6تیم نوآوری و اعضای آنها تعیین شدند
تا فعالیت های خود را در محورهای تعیین شده آغاز نمایند .این تیمها
عبارتند از:
 .1تیم نوآوری در بحرانهای بیمارستانی
 .2تیم نواوری در آموزش بیماران و کارکنان
 .3تیم نوآوری در کیفیت زندگی و رضایت شغلی
 .5تیم نوآوری تغذیه
 .4تیم نوآوری آزمایشگاهی
 .6تیم نوآوری کتابخانه مجازی  .7تیم نوآوری نظام نکوداشت فارابی

راهاندازی راهروی نوآوری بیمارستان فارابی
راهروی نوآوری ( )Innovation Hallبیمارستان فارابی در سالن ورودی
ساختمان قدیم بیمارستان برپا شده است و راهبردها ،نوآوریها و جوایز
کسب شده بیمارستان در معرض دید همگان قرار گرفته است.
این راهرو با هدف معرفی طرحهای نوآورانه و توسعه فرهنگ نوآوری
و ایدهپردازی در کارکنان و ایجاد انگیزه در آنها تشکیل شده است.
همانگونه که ذکر شد همه اعضای محترم هیأتعلمی و کارکنان گرامی
بیمارستان میتوانند نوآوریهای خود را کاندیدای طراحی و نمایش در
راهروی نوآوری نمایند.
کارشناس نوآوری -زهرا هاشمی

ماهنامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی در حوزه توسعه و چشم اندازهای سازمانی
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