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امری ضروری جهت پیشبرد اهداف سازمانی ای فکری و داشتن نگاه سیستماتیک هدر دنیای امروز استفاده از سرمایه    

تجزیه و تحلیل همه مسایل توسط  یلی از موارد موقعیت و فرصت درک،در خکه این بدیهی است  و اجتناب ناپذیر است.

مده و با خرد آگرد هم های مختلف ست افرادی خبره و صاحب ایده در زمینها باشد و الزممدیران ارشد امکان پذیر نمی

  .مسایل و مشکالت بپردازند جمعی به حل

های گیریگذاری و تصمیمند ضعف سیاستاهتوانست ،با پیوند قدرت و دانشهای فکر های موفق با تشکیل اتاقسازمان

 حرکت نمایند.گیری خالقانه خود را برطرف نمایند و به سمت نوآوری و تصمیم

 گیری از ساز و کار اتاق فکر به این امر مهم بپردازد با بهره در این راستا دانشگاه علوم پزشکی ایران بر آن شده است که

انشگاه نیز د یهااندازی شده است بدنبال آن در زیر مجموعهو خوشبختانه در این دوسال و نیم که اتاق فکر دانشگاه راه

دانشگاهی پیشرو در امر سازی انجام شده در آینده نزدیک ن است با فرهنگآد که امید بر اناتاق فکر شکل گرفته 29

 گیری از خرد جمعی باشیم .بهره

ند اهالش نمودهای اتاق فکر تکه در این مدت در جهت برنامه دانم از تمامی همکاران گرامیدر اینجا بر خورد فرض می

  .ند کمال تشکر را مبذول دارماهجهت دستیابی به  اهداف آن کوشا بوددر و 

 

 

 

 

 

 

 زادهجناب آقای دکتر جلیل کوهپایه

         دانشگاه علوم پزشکی ایرانرئیس 

 



6 
 

 

 

 

 

 

های برتر برای بهتر اندیشیدن است. جایی دانشگاه به یک معنای عام محل اندیشیدن که نه بلکه محل فراگیری مهارت

باشد که برای خلق تربیت اندیشمندانی میها و افکار جدید است بلکه مهدی برای است که نه فقط محل زایش ایده

 ای زیباتر برای بشریت خواهندکوشید و سعادت بشری را با خالقیت و نبوغ کسب نموده رقم خواهندزد.آینده

شود. ها متبلور میدر این نگاه، در درون دانشگاه ضرورت وجود یک اتاق فکر و کانون تفکر بسیار پررنگتر از سایر سازمان

یافته مشکالت اندیشی هدفمند و نظاماندیشی رشد و نمو یابد و با همایجاد نمود که تالش گردد تا زمینه نیک باید فضایی

 های ارتقایی خلق و به مدیران منعکس گردد.عمیقاً واکاوی و بهترین نسخه

تقویت یافت و گسترش تاز ساختار اتاق فکر بر این اساس در دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان یک دانشگاه پیش

هایی را بنیان نهد که زمینه ادامه و بقای اتاق یافت و در چند سال گذشته تالش نمود که ساختارسازی نموده و روال

 ها کشور گردد. فکری پویا را فراهم و حتی الگویی برای سایر دانشگاه

انشگاه توجه و مستندسازی گردد تا ضمن های اتاق فکر ددر این مستند سعی خواهدشد به مهمترین اقدامات و یافته

 ای برای ادامه کار برتر این مجموعه فراهم گردد.ها، پشتوانهفراهم آوردن زمینه انتقال تجربیات به سایر دانشگاه

راستای رسیدن به اهداف اتاق دانم از تمامی کسانی که با زحمات خود در در انتهای این مقدمه کوتاه بر خود واجب می

همچنین جا دارد از توجه و اهتمام جناب تشکر کنم.  مقدم از جمله سرکار خانم دکتر طیبه نجفیاند نموده الش ت فکر 

با حمایت مستمر خود جایگاه اتاق فکر  . چرا کهباشمزاده رئیس محترم دانشگاه کمال قدردانی را داشتهآقای دکتر کوهپایه

سطوح مختلف دانشگاه و اتاق فکر را چه در دریافت مشکالت و چه  هاییترا باال برده و زمینه ارتباطی خوبی بین مدیر

                اند.س راهبردهای تنظیمی برقرار کردهدر انعکا

 

 

 دوستعلی اکبر حقجناب آقای دکتر 

 معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
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 مقدم دکتر طیبه نجفی

 دبیر اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی ایران

  

 

ساز و باشد و پذیر نمیهای فردی امکانگیریبصورت تصمیمنها آمسایل امکان حل  امروزه با وجود پیچیدگی و تنوع

سرعت  هاکه در بحران . از آنجاباشدهای با حداقل خطا میگیریها جهت تصمیمکار اتاق فکر یکی از مهمترین روش

 شود.های فکر بیشتر احساس میاتاقضرورت  .باشدو فرصت آزمون و خطا نمی ابدیها افزایش میگیریتصمیم

ها در آوری سیستمها برای تابالزم است از کلیه امکانات و بهترین روشو هستیم  امروز ما در بزرگترین بحران بشریت

 گیرد . تشکیل اتاق های فکر در الویت قرار می لذا ،کرونا استفاده نماییمپاندمی برابر 

ای دارد پذیر و مشاوران متخصص بین رشتهعطافبا ذهنی ان گیری از خرد جمعی نیاز به افراد خبرهنچه مسلم است بهرهآ

  .پژوهی را نیز برطرف نمودتوان دغدغه فکرسازی و آیندهگشودن مشکالت، می بر وری این افراد عالوهآکه با گرد

دانشگاه جناب آقای دکتر  ریاست محترمبا دستور  98اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی ایران از اوایل سال در این راستا 

 .هدف اصلی آن استفاده از خرد جمعی افراد نخبه و خبره بوده استکه  استشده زاده تشکیل کوهپایه

 هها و اهداف دانشگاه به انجام رسانددر راستای سیاستی را یهاو پروژه هافعالیتاتاق فکر دانشگاه سال گذشته  در طی دو

  .است داشتههای آموزشی را برنامه یزسازی سازمان نهنگفر جهتدر  و

 امیدوارمنمایم و مستند را دانشگاههای اتاق فکر ها و پروژهفعالیتو اهم  مفاهیم اولیه،است ام برآن بودهسعیدر این کتاب  

 مفید واقع شود. در سایر دانشگاه ها جهت همکاران عالقمند

ر به ، منجمراحل در تمامی شانهایزاده که با راهنماییدکتر کوهپایهاز استاد گرامی جناب آقای دانم میالزم برخود 

های اتاق فکر های ایشان انجام پروژهبدیهی است بدون حمایت را مبذول دارم.تشکر  کمالاند دستیابی به اهداف شده

  شد.نمیپذیر امکان

اند ودهگشا در حل مسایل و پیشبرد اهداف بکه ره ،دوستاستاد بزگوار جناب آقای دکتر حق یهاماییهنهمچنین از را

  نمایم.میتشکر و قدرانی 
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 اتاق فکر
 

های های اخیر به شدت در حال رشد بوده و در سازمانتفکر و یا اندیشکده در دههفکر و یا کانونساختارهایی با مفهوم اتاق

ها را در های فکر طیف وسیعی از خدمات و مسئولیتکنند. اتاقها نقش آفرینی میدولتی، خصوصی، و حتی خیریه

تر باشد. به عنوان ها پررنگمکن است بعضی از این مسئولیتبه کارکرد سازمان مها به عهده دارند؛ البته بسته سازمان

وینی مانند مثال در بخش صنعت و تولید، مفهوم نوآوری و خالقیت اهمیت بیشتری دارد و به همین دلیل عنا

Research and Development (R&D)  شود. می ها بیشتر دیدهو یا مراکز نوآوری و خالقیت در این حوزه

  .ها استزمانمسئله و توسعه خالقیت در ساهای جدید، ابزاری برای حلبرداری از ایدهتشکیل اتاق فکر و بهره

گماشتند، زمان همت میمدیران در گذشته صرفاً با تکیه بر دانش خود و حلقه محدود مشاوران به اداره امورعمومی سا

گیری خود با توانند به اداره عمومی امور بپردازند. به صورتی که در تصمیمیای مبرداری از چنین سازهاکنون با بهره

ها، تهدیدها ، نقاط قوت و ضعف و خطاپذیری عملکرد خود را به حداقل گیری از تفکر جمعی، ضمن شناسایی فرصتبهره

کنند. شناسایی اربردی تبدیل میهای کلی و شکل نگرفته و پیشنهادهای خام را به موارد کفکر ایدههایکاهش دهند. اتاق

ها و شناسایی موانع و راهکارها از دیگر های موثر در عملیاتی کردن ایدههای مطلوب در جامعه، شناسایی سازمانایده

است. در اتاق فکر و در طرح مطالعاتی مرتبط با « های خوب در جامعهراهکارهای عملیاتی شدن ایده»اهداف اتاق فکر 

 ها دست پیدا کنیم.دنبال آن هستیم که به یک ساختار مناسب برای عملیاتی کردن ایدهاین موضوع به 

یک ساعت »آمده است  نفس توجه به لزوم داشتن اتاق فکر امری مبارک است، چرا که به نقل از معصوم )علیه السالم(

ر قابل ستایش کیل اتاق فکاز همین روست که اصل تفکر و تش  «.فکر کردن از هفتاد ساعت عبادت کردن برتر است

وجه نشود، امری بیهوده تاست اما آن چه که باید مورد توجه اساسی قرار بگیرد، الزامات اتاق فکر است که اگر به آن 

ی، به فکر باید متشکل از متفکران باشد نه همفکران، اگر روال بر این باشد که برای حل مشکلاتاق .صورت گرفته است

در انتخاب صاحبان فکر .گرددنمی حبان فکر، از فکر همفکران استفاده شود نتیجه پیشرفتی حاصلمندی از صاجای بهره

زمه فکرکردن و تشکیل اتاق به جای این که افراد را مورد نظر داشته باشیم، فکر و اندیشه آنان را مالک قرار دهیم. ال

 .توان از این مسیر به حل مسائل پرداختهای نوین است تا ببردن از ایده فکر، ضروری دانستن آن جهت بهره
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ها، نقاط قوت و ضعف، انجام مطالعات تطبیقی و بررسی های مختلف، شناخت تهدیدها، فرصتها و سیاستبررسی برنامه 

های فکر است. ز مهمترین وظایف اتاقهای مناسب احلتجربه سایر کشورها و در نهایت بومی سازی تجربیات و ارائه راه

فکر اطالعات  دهد. اتاقگذاران و مدیران قرار میطرفانه و مناسبی را در اختیار سیاستر اطالعات تحقیقاتی بیاتاق فک

ینه تبادل اطالعات با تمامی کند. در این زمبندی میهای اطالعاتی دستهآوری و آنها را به صورت بانکتحقیقاتی را جمع

ها، بایستی از طرق مختلف به فراوان دارد. نتایج حاصل از این تحلیلمراکز تحقیقاتی در داخل و خارج کشور اهمیت 

هایی از آن نظر اهمیت دارد که می تواند اطالع جامعه و دانشمندان و صاحب نظران آن حوزه برسد. نقش چنین اتاق

ران نه اینکه متفک گذاران و مدیران تحت تاثیر متفکران، اندیشمندان و متخصصان باشد وشرایطی فراهم آورد تا سیاست

 .استشده به تصویر کشیده  کاربردهای ساختار اتاق فکر در شکل زیر، اهم اهداف و .تحت تاثیر مدیران قرار داشته باشند

 

 تاریخچه اتاق فکر در دنیا

روشنفکرانه ه و به نحوی به وجود آمد. این موج تمایالت انسان مداران 1910نخستین موج بزرگ تشکیل اتاق فکر در دهه 

 ند:داشته است، در پرتو این موج چند موسسه پژوهشی برای مطالعه و بررسی مسایل جهانی تشکیل شد

  جهت صلح بین الملل فعال است 1910بنیاد موقوفه کارنگیسال. 

  1919مطالعات جنگ، صلح و انقالب هوور در تاریخ 

  ر امور خارجی در که به یکی از موسسات برتتشکیل شد  1911شورای روابط خارجی که با کلوپ شبانه در سال

 .دنیا تبدیل شده است

  دهدمطالعه در سیاست عمومی را تشکیل می 1916موسسه تحقیقاتی دولت. 
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 کاران به وجود آمد که حاصل بنیاد رند بود.جنگ جهانی دوم، کانون محافظه متعاقب 

 پژوهی با تکنولوژی و اعمال یان سیاستارتباط مها به وجود آوردن هسته کانونی حمایتی استراتژی این کانون

 1977و موسسه کاتو  1962های ذینفع بوده است، بنیاد هریتیج داری دولتی برای گروهروش سرمایه

 ین هسته در مجموعه ا روند.کانونی تفکر به شمار می کانون تلفیقی که جدیدترین هسته هایهسته

سازی به وجود آمده است. مرکز کارتر در آتالنتا، واشنگتن سیاست گذاری و براساسپژوهی برای سیاستسیاست

 شود.و مرکز صلح و آزادی نیکسون می

 های داخلیاتاق فکر
 

جرت، یقین، اندیشکده نانوفناوری وزارت بهداشت، ه، ایتان، اندیشکده صنعت شریف، امیرکبیرتوان به ها میاز اندیشکده

 .اشاره کردو....... درمان و آموزش پزشکی 

 

 علوم پزشکی هایدانشگاهاتاق فکر در 
  

رسد در طول زمان به آن البته به نظر می اند.های علوم پزشکی نیز به صورت محدود شکل گرفتهفکر در دانشگاهاتاق

و معاونت  المللهای پژوهشی، فرهنگی، امور بیناست. الزم به ذکر است که خاستگاه اکثر آنها در معاونتتوجه بیشتر شده

 شده است:اند. در ذیل به تعدادی از آنها اشاره بهداشتی بوده است؛ ولی اکثر آنها ساختار متشکل نداشته

  اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی 

 اتاق فکر دانشگاه اصفهان 

  اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

  دانشگاه علوم پزشکی تهراناتاق فکر 

 اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی زنجان  

  اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

 اتاق فکر علوم پزشکی کرمان  
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 و غیره 

 اتاق فکرهای بین المللی
 

فکر در گیری اولیه آن به روشنی مشخص نیست. واژه اتاقهای کانونی و علل و انگیزه شکلسر آغاز پیدایش هسته 

های تفکر بود. کانون  "قدرت، دانش و حکومت "د و استراتژی آن، ایجاد پلی میان شبه کار گرفته  1960آمریکا در دهه 

 .سازی در جامعه و دولت متولد شدندپژوهی برای سیاستبا هدف سیاست

 .دشامی آمریکا تاسیس در حوزه مسایل امنیتی و نظ 1948یافته، موسسه رند است که در سال نخستین اتاق فکر سازمان

های جنوبی از کانونهای ژاپن و چین و کرهکشور با ویژگی بومی به وجود آمدند و 1970های تفکر از دهه در آسیا کانون

کشور  89کر در فاتاق  320تفکر مناسبی برخوردار شدندو براساس مطالعات موسسه ملی گسترش پژوهش ژاپن، حدود 

های کانونی ها در آمریکا استقرار دارند. بنا به گواهی تاریخ، هستهدارند. یک سوم کانون جهان به فعالیت فکری اشتغال

های تفکر در آمریکا شامل بنیاد راسل و شورای روابط در جنگ جهانی دوم در آمریکا شکل گرفت که نخستین کانون

های ه تاسیس کانونبه صورت جدی ب خارجی آمریکا و موسسه بروکینگز است. بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای آسیایی

 :تفکر پرداختند، مانند

 الملل پاکستان موسسه امور بین 

  موسسه مطالعات توسعه بنگالدش 

  موسسه بین الملل تایوان 

  موسسه ملی مدیریت تایلند 

 موسسه رشد اقتصادی دانشگاه هند   

های تفکر به شور جهان کانونک 77حال حاضر در اند، در های تفکر گسترش قابل مالحظه یافتهدر جهان امروز کانون

 .ثبت رسیده است
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  اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی ایران:  فصل دوم
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 اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی ایران 
 

 راهبرد اتاق فکر 
 

 :اتاق فکر در سه سطح  

 یابی آنها،(شناسایی مشکالت و ریشه1

 بندی آنهااولویتتحلیل دقیق راهکارهای اصالحی و  (2

 اهبردهای کالن برای اصالحاترسازی و ارایه ( تحلیل وضعیت برای پیاده3

 شود.اقدام می 

تواند از بیرون از کانون و توسط مسئولین ارشد دانشگاه و یا های کاری و موضوعات قابل بحث و تحلیل میزمینه 

های مدیریتی، ای درونی کانون شکل بگیرند. نهایتاً برای ارایه توصیههه تحلیلنفعان منعکس گردد و یا بر اساس و پایذی

المللی با نظرات خبرگانی و تجربیات گذشته به شکلی ساختارمند ممزوج تلفیق مستندات علمی مرتبط در سطح ملی و بین

 شوند.های شکل گرفته منتشر میشده و توصیه

های موجود در سیستم و با نگاه ایجاد حداقل ده از تمامی ظرفیتهمچنین در جهت جلب مشارکت حداکثری و استفا

  شود.تشکیالت، ساختاری بر پایه مدل کوانتومی و اربیتالی و به شکل سیال و روان طراحی می
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های مختلف از جمله فضاهای دانشگاهی و خدماتی به صورت متواتر ساختارهای اتاق فکر در سطح کشور در حوزه 

توان شناسی دقیق میاست. اما در عین حال در صورت یک آسیباقدامات مثبت زیادی نیز تاکنون شکل گرفتهتشکیل و 

 ها شناسایی نمود که اهم این موارد عبارت هستند از: اشکاالت و موانعی را نیز در پیش روی این مجموعه

 

 تهدیدات/نقاط ضعف

 انتظار معجزه کردن 

 انتظار پاسخ سریع دادن 

 مع محدود و ایجاد خودی و غیر خودی کردن افراد سازمان در اندیشیدن و محدود شدن ظرفیت فکری به ج

 گیری سایرینجبهه

 ها و تئوری پردازیگسست از واقعیت 

 عدم مستندسازی کافی 

 عدم احترام کافی به حقوق معنوی 

 شود، توالی جلسات، شیوه ام نمیجای به خوبی اناشکال در دینامیک کارگروهی به شکلی که امور دبیرخانه

نفعان، دقت در عدم بروز تضاد منافع در اظهارنظرها و یا ها، دعوت جامع از ذیها و بحثمدیریت نشست

 ها و مدل تلفیق دانش ضمنی با مستندات علمی و افکار برتر و نو از جمله این موارد استگیریتصمیم

 شود.ها مینمو سایر اندیشه های غالب که مانع بروز ووجود شخصیت 

 های مدیران ارشدها و خواستهاثر کِنِدی: حرکت به سمت ایده 

ها نیز وجود دارد که شاید مهمترین آنها ای به عنوان فرصتدهنده و تقویت کنندهاما در محیط بیرونی عوامل شتاب      

 را بتوان به شرح زیر بیان نمود:

 های تفکرز تقویت کانوننگاه مثبت و حمایتی نظام ا 

 های کشور و دانشگاه به کارایی و اثربخشی کانونهای تفکرافزایش درک و احساس نیاز مدیریت 

 های الزم برای شکل دادن به چنین کانونی در دانشگاهفراهم بودن زیرساخت 
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 وجود تجربیات موفق قبلی در دانشگاه و در سطح کشور 

 

 رسد که وزن عوامل منفی و مخالف بیش از وزن عوامل مثبت و همراه است و لذا بایدمی با توجه به این تحلیل به نظر 

سازی و نقاط ضعف را به خوبی مدیریت نمود تا در حین انجام کار مانع تحقق با تدبیر تالش نمود از تهدیدات، فرصت

                        اهداف نشوند.

هایی در خصوص روابط عمومی حثببرای جاانداختن اتاق فکر در دانشگاه بایست های الزم کی از مهمترین استراتژیی

نرم و با کمترین حاشیه و  و ارتباطات باشد و در کنار شناساندن این مجموعه در درون و بیرون دانشگاه، به صورت بسیار

رایت و ساختارسازی با دقت و د سازیهای حاکم در فضای اجرایی، تالش گردد که تیمبدون دخالت مستقیم در مدیریت

 گردد:بیین میانجام گیرد. لذا به صورت مختصر چهار راهبرد اصلی اتاق فکر به شرح زیر و به مدت دو سال ت

شروع تدریجی، نرم و هماهنگ و پرهیز از هرگونه حرکت و اقدامی که باعث بروز چالش  .1

  و مقاومت شود

 عدم ساختارسازی فیزیکی سنگین 

  تبلیغات گستردهعدم 

 بندی شدهتنظیم نقشه راه زمان 
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 هاهایی با کمترین چالش و بیشترین همراهی و گسترش تدریجی آن به سایر حوزهشروع از حوزه 

ها عمدتاً های اجرایی و ساختارسازینامهریزی و تدوین آییندقت و تامل بسیار در برنامه .2

  تدوین تشکیالت سنگین ها تادر الیه قوانین و مقررات و روال

 تنظیم نقشه راه با جزئیات فنی 

 های داخلی با دقت و وسواس زیادنامهتنظیم آیین 

 رگزاری جلسات و مدل تهیه گزارشات و انتشار آنهاها مانند مدل بسازیروال 

  های تفکرهای موثر و کارگشا و هدفمند برای نشان دادن اثربخشی کانونرایه خروجیا .3

 بندی موضوعیاولویت 

 های جذاب، پرمعنا و کاربردیشیتتهیه فکت 

 تهیه گزارشات مستند و دقیق و فنی 

 سایت اتاق فکر و حرکت به استفاده از فضای مجازی برای انتشار مستنداتتقویت وب 

سازی و آموزش هدفمند برای گسترش تفکر حاکم بر اتاق فکر به یارگیری و تیم .4

  و پایینی سیستم های میانیالیه

 شناسایی افراد مستعد و عالقمند 

 مندهای افراد عالقههایی برای استفاده بهینه از توانمندیایجاد مکانیسم 

 کاس های آموزشی و مهارتی متناسب با نیاز به صورت محدود ولی با بهترین کیفیت و انعبرگزاری دوره

 محتوای آنها در فضاهای مجازی

 دود بتوانند روی وانتومی و اربیتالی که در آن همه افراد عالقمند برای دوره محایجاد مدل سیال ک

 .نمایند موضوع خاصی کار و اثرگذاری داشته و به سادگی خارج و یا در موضوع دیگری همکاری
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 رامنامه اتاق فکر م
 

 :علوم پزشکی ایران عبارتند از نامه اتاق فکر دانشگاههای مدنظر در آئینارزش  

 .شودیعنی تمامی مراحل کار به صورتی آشکار ثبت، بایگانی و منتشر می شفافیت: .1

های مدیریتی و دلیل بیان داند به صورت کامل پاسخگوی توصیهیعنی کانون خود را موظف می :پاسخگویی .2

 .ها به کمترین میزان خود متبلور باشدآنها باشد و در این مسیر تضاد منافع و یا سایر آسیب

های مدیریتی نفع مردم، دانشجویان، کارمندان و اعضای نقطه اصلی و هدف نهایی در تمامی توصیه  یرخواهی:خ .3

 .باشد هیئت علمی دانشگاه بوده و منافع فردی و گروهی کمترین تاثیر را داشته

المت در دانشگاه مات سالزم است تا حرکت علمی و مدل ارایه خد التزام به حرکت در راستای قوانین باالدستی:  .4

های ابالغی مقام معظم های باالدستی اعم از قانون اساسی، سیاستمنطبق بر تمامی قوانین و دستورالعمل

ای، مصوبات مجلس شورای اسالمی و شورای عالی های توسعهرهبری، چشم انداز بلندمدت کشور، برنامه

عه علمی کشور و توسعه خدمات سالمت و وسهای فرابخشی و بخشی در حوزه تانقالب فرهنگی، نقشه

 .های وزارت بهداشت تنظیم گرددنامهبخش

باشند که مردم و مند میهای مختلفی فعال و یا از خدمات آن بهرهدر دانشگاه گروه احترام به حقوق شهروندی: .5

ین نهاد علمی و ا ابیماران از یک طرف، دانشجویان، کارمندان و اعضای هیئت علمی از طرف دیگر مستقیم ب

ت کشوری الزامی خدماتی بزرگ سروکار دارند و در نظر گرفتن حقوق ایشان به کمال منطبق قوانین و مقررا

 .است

بندی و ستندات موجود به خوبی بررسی سطحمالزم است تا شواهد و  گیری بر پایه بهترین شواهد:تصمیم .6

 .دیده شونداعتبارسنجی شده و در تمامی تصمیمات به نحو احسنت 

نفعان مختلف یزم است تالش گردد که افراد و ذال افزایش سرمایه اجتماعی و باال بردن مشارکت جمعی:  .7

 .نظر نمایندا اتاق فکر تماس و تبادلبترین شکل ممکن بتوانند به ساده

دارند خود را متعهد های اتاق فکر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشارکت بر این اساس تمامی افرادی که در فعالیت

 .ر دهندها به صورت کامل متعهد بوده و برای تحقق آنها موارد ذیل را در تمامی مراحل مدنظر قرامی دانند تا به ارزش
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داکثر ادب و اصول صداقت و بیان حقیقت فارغ از پست و مقام خود و خواست و اهتمام مدیریت ارشد با رعایت ح .1

 به عنوان یک مشاور امین دانشگاهاخالقی و شان و منزلت اداری 

 عایت اصول محرمانگی در موارد خاصرها و مذاکرات و داری در بیان صحبتحفظ حداکثر امانت .2

 ها و بیان منابع حتی به صورت شفاهی در صورت نیاز به ابزارها و اندیشهاحترام حداکثری در رعایت حق معنوی ایده. 3

 تشکیالت اتاق فکر 
 

عات و مشکالت ها، حوزه کاری و تخصصی اتاق فکر بسیار وسیع است و پرداختن به همه مباحث و موضومسئولیت   

حل جزء وظایف الینفک دانشگاه در یک جمع محدود تقریباً غیر ممکن است. همچنین تفکر و اندیشیدن و یافتن راه

هم اتاق فکر نمود. بر این است کانون باید  آن توان این امور را محدود به یک حوزه ومینتک واحدها است و لذا تک

ها بتوانند ساختارمند در آن بستر متبلور شده و یک اتمسفر و زیرساختی را فراهم، تسهیل و تقویت نماید که همه اندیشه

د بین باشند. این بدین معنی است که خط برش مشخصی نبایکارها مشارکت فعاالنه داشتهبرای حل مشکالت و ارایه راه

طلبی به حداکثر شکل ممکن ا مشارکتتشود اتاق فکر و بدنه دانشگاه به وجود آید و تمامی زوایای کار به خوبی دیده

ای ایجاد هماهنگی و تسهیل فرایندها و فراهم باشد و همچنین دقت گردد که وظایف ذاتی اتاق فکر در امور دبیرخانه

 .ها باشدهنهایتاً مستندسازی و انتشار موثر یافت

 
   

 

 :بر این اساس، اتاق فکر یک دبیرخانه چابک با شرح وظایف زیر خواهدداشت      
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 های مربوطه و نظارت بر اجرای دقیق برنامهتنظیم برنامه کاری اتاق فکر و کارگروه .1

 های موضوعیانجام نیازسنجی و تعیین اولویت .2

 هاها و کمیتهها با کارگروهمرتبط به اولویتهای علمی ترجمان دانش و متصل نمودن یافته .3

 اهها و ساختارهای رسمی دانشگها و مدیریتهماهنگی و تقویت ارتباطات بین کارگروه .4

 مستندسازی و ثبت و بایگانی کلیه صورتجلسات و گزارشات .5

 کرسایت و فضای مجازی مرتبط با اتاق فمدیریت وب .6

 های مختلففضای مجازی و به صورت مکتوب در قالبانتشار مستندات علمی تولیدشده در  .7

 :برای انجام این وظایف، تشکیالت اصلی کانون به شرح ذیل خواهدبود     

                                  

 دبیرخانه اتاق فکر

  
به بحث و گفتگو گاه در دبیرخانه اتاق فکر هر کارگروه یک مسئول خواهدداشت که وظیفه ایشان تهییج کل بدنه دانش

های ایشان و تهیه گزارشات الزم بر اساس ها و تحلیلآوری بحثدر خصوص موضوعات مرتبط به کارگروه، جمع

 .های ابالغی کانون خواهدبوداستانداردها و فرمت

فکر را شکل  های خاص هسته مرکزی اتاقها به همراه تعداد محدودی از افراد دارای توانمندیمسئولیت این کارگروه 

 .داده و سیاستگذاری و مدیریت مجموعه را به عهده خواهندداشت
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 اتاق فکر دانشگاه در یک نگاه

 

 چشم انداز اتاق فکر 

  .شگاه باشدگذاری در دانستاتاق فکر دانشگاه در نظر دارد به عنوان معتبرترین منبع ارایه اطالعات صحیح، جهت سیا

  ماموریت اتاق فکر دانشگاه

تصمیمات مبتنی بر حقایق و اطالعات  وانندآنها بت گذاران دانشگاه است کهماموریت اتاق فکر کمک به سیاست -

 گردد.های معتبر توسط افراد خبره استخراج میها و روشنتایج ما از بهترین داده قابل اطمینان اتخاذ نمایند.

های جدید و خالق برای حل مشکالت اد ایدهباشد که منجر به ایجتحقیقات اتاق فکر جامع و گسترده می -

 پیچیده است.

 ید.شناسایی نما در دانشگاه هایی خالق و قابل اجرا راهمچنین اتاق فکر ماموریت دارد ایده -

 

 تاریخچه

 

 

  .اتاق فکر در زیرمجموعه اتاق فکر دانشگاه در حال فعالیت می باشند 29مجموعا 

 مجموعهنفر در این  228 اً حدودو باشد شبکه ها و مراکز بهداشتی و بیمارستان میکه شامل معاونت ها، دانشکده ها، 

 فعالیت دارند.
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 مجموعه اتاق فکر به تفکیک واحدها و میزان تحصیالت اعضای آن در جداول زیر آمده است:

 

 

 دبیران اتاق های فکر دانشگاه علوم پزشکی ایران -1جدول

 

54%

17%

27%
1%1%

ک اعضای بانک اطالعاتی به تفکی

درجه علمی

دکتری

ارشد

لیسانس

کاردانی

 اعضامیزات تحصیالت  

 دکتری 124

 کارشناسی ارشد 39

 کارشناسی 65

 مجموع 228

 فکر های اتاق 

 معاونت 8

 بیمارستان 6

 دانشکده 8

 شبکه ها و مراکز بهداشتی 7

 مجموع 29



23 
 

 انک اطالعاتی اتاق های فکر دانشگاه علوم پزشکی ایرانب -2جدول 
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 های اتاق فکر دانشگاه اولویت
 

 است: شدهتعریف در آن پروژه  5های اتاق فکر براساس اولویت

 

 گذاری مبتنی بر شواهد جهت حفظ حقیقت سیاست .1

 الذکر پروژه زیر در دستور کار اتاق فکر دانشگاه قرار گرفت:براساس اولویت فوق

  بیماری در اپیدمی  ی بر شواهدنطراحی و استقرار و ارزیابی داشبورد مدیریت عملکرد مبتپروژه

 19 کووید

 

 ایجاد دانشگاهی پاسخگو .2

 الذکر سه پروژه زیر در دستور کار اتاق فکر دانشگاه قرار گرفت:براساس اولویت فوق

 ر دوران بررسی و تدوین ساز و کارهای تامین طیف مراقبت های منتخب اساسی سالمت د

 19ید واپیدمی و پس از اپیدمی بیماری کو

  ر اپیدمی درسانی مردمی خط تلفن گویای کشوری جهت اطالعطراحی و استقرار و ارزیابی

  19بیماری کووید 

 گیری از  بهره واکسیناسیون با هدف افزایش کیفیت و سرعت انجام آن با طرح ارتقا برنامه

 های موجود و تغییرات الزم در روش اجراظرفیت

 

 اطمینان از چابکی سازمان .3

 اه قرار گرفت:دستور کار اتاق فکر دانشگالذکر پروژه زیر در براساس اولویت فوق

 و راهکارهای کاهش آن هاشناسایی فرایندهای بروکراتیک و آسیب 
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 پروژه هافصل سوم : 
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 های اتاق فکر دانشگاه پروژه
 . شده استهای آن اجرا های اتاق فکر دانشگاه در راستای اولویتپروژه

 19پروژه در ارتباط با بیماری کووید  5

 گذاری مبتنی بر شواهد جهت حفظ حقیقتدانشگاه سیاستلویت اول ودر راستای ا 

 19 بیماری کوویدی بر شواهد در اپیدمی نطراحی و استقرار و ارزیابی داشبورد مدیریت عملکرد مبتپروژه 
 

 :19 تیم پروژه داشبورد مدیریتی کووید

 

 :19بیماری کووید ی بر شواهد در اپیدمی نعملکرد مبتمجری  طرح  داشبورد مدیریت 

 دکتر احسان بیطرف   –دکتر طیبه نجفی مقدم 

متناسب با شرایط  این طرح آن است که مدیران بتوانند براساس شواهد موجود در خصوص اقدامات از اجرای هدف -

 ود .شتم جاری و فرهنگ اقدامات مبتنی بر شواهد در سیس گیری نمایندتصمیم 19بحرانی بیماری کووید 

ه دانشگاهی بدانشگاه علوم پزشکی ایران  ،داشبورد نظارتی  برنامه عملیاتیبا طراحی  امید است در ادامه

  . شود تبدیل "اقدامات مبتنی بر شواهد"یشرو در پ
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 شواهد  های طی شده در اجرا طرح داشبورد مدیریتی مبتنی برفاز

 
 

   باشد:زیر را دارا می اتیخصوص، 19داشبورد مدیریت عملکرد مبتنی بر شواهد در اپیدمی کووید  -

  تعریف شده است.شاخص  110در این داشبورد . 1

  باشد.دانشگاه علوم پزشکی ایران میمعاونت  8 متعلق بهها شاخص. 2

 است.قرار گرفته  یابیمورد ارز متیآ 13ها با شاخص هیکل. 3

 .باشندیم یندقابل دسته ب در مقابل کرونا یورآکرونا و تاب بحران , مقابله باآیتم ها در دوشاخص هیکل. 4

 پذیر است.امکان متیآ 5 شاخص ها در نگیلترنیامکان ف. 5
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 نمای ظاهری داشبورد در رایانه

 

 مشخصات مهم فنی داشبورد علوم پزشکی ایران: 

 بازدیدها سایر از مستقل کاربر (session) بازدید هر دیگر عبارت به. است شده طراحی Stateless افزاراین داشبورد با نرم

 .است

 همافر را (cloud-native) ابری بستر در نیز و (Horizontal Scalability) عرضی پذیریمقیاس امکان قابلیت این 

 در منیتا ایجاد امکان (roles) هانقش ایجاد و ( authorization) دسترسی سطح صدور مستقل کنولوژیت .کندمی

 عنوان به. سازدمی ممکن برخط داشبوردهای رایب را منعطف کامال صورت به (row-level security) ردیف سطح

  … و مشخص، معاونت دهنده توسعه کاربر عمومی، کاربر ادمین، دانشگاه، ریاست نقش مثال،

 دهندهتوسعه کاربرهای وسطت داده پایگاه نیز و هاشاخص سند داده پایگاه روی تغییرات ایجاد امکاندر این داشبورد، 

 متنوعی انواع از و React.js  از کاربری نمای مدرن تکنولوژی از .وجود دارد جدید مورد ایجاد و ویرایش اصالح، جهت

   صورت به افزارنرم ینهمچن. در طراحی آن استفاده شده است هاورکفریم این بصری هایویژگی و نمودارها از

responsive  قابل کیفیت با وردداشب الکترونیکی ابزارهای سایر و تبلت موبایل، در دیگر عبارت بهاست؛  شدهطراحی 

 .شود داده نمایش تواندمی قبولی

 جود دارد.ونیز   .NOSQL و SQL داده پایگاه و منابع از مختلفی انواع از استفاده امکاندر این داشبورد 
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 ر راستای  الویت دوم  دانشگاه پاسخگو د 

های منتخب اساسی سالمت در دوران اپیدمی و پس بررسی و تدوین ساز و کارهای تامین طیف مراقبت 
 19از اپیدمی بیماری کوید 

 

 

 : بررسی و تدوین ساز و کارهای تامین طیف مراقبت های منتخب اساسی سالمتمجری طرح 

 همکاران اتاق فکر   –دکتر طیبه نجفی مقدم  

  :لویت پاسخگویی دانشگاه به حفظ خدمات اساسی سیستم  بهداشت  صورت گرفته استوطرح فوق در راستای ا -

، باید تصمیمات دشواری اتخاذ کنند و همزمان با COVID-19های مربوط به پاسخ به کشورها برای تعادل در درخواست

ژیک و اقدامات هماهنگ برای حفظ ارائه خدمات ضروری سالمت، با کاهش خطر فروپاشی سیستم ریزی استراتبرنامه

در پاسخ  افتاد یا به حالت تعلیق درآید. دست و پنجه نرم کنند. بسیاری از خدمات معمول و انتخابی ممکن است به تعویق

و نیاز به تغییر وظیفه کارکنان و استفاده  اقدامات موثر به موقع در جهت تعدیل خدمات بهداشتی COVID-19به اپیدمی 

 گیرد.بیشتر از فناوری برای ارتباطات در بیمارستان مد نظر قرار می
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ایه خدمات ضروری های اساسی اردر این طرح هدف آن است که با استفاده از راهکرد های جدید و نظارت بر برنامه

 نظر است.سیستم مد آوریبهداشت دچار صدمه نشده و تاب

بیماری طراحی و استقرار و ارزیابی خط تلفن گویای کشوری جهت اطالع رسانی مردمی در اپیدمی 
  19کووید 

 

ه ع رسانی صحیح و بها می باشد و اطالموثر مردم یکی از مهمترین موارد در جهت کنترل پاندمی همکاریبدیهی است 

این لذا  ؛باشدمیین امر اه تحقق بحران کرونا تنها را ردم در زمانموقع جهت جلوگیری از انتقال اطالعات نادرست به م

 . قرار گرفتاتاق فکر طرح فوق در دستور کار 

 

 

 

 

 

 :طراحی و استقرار و ارزیابی خط تلفن گویای کشوری جهت اطالع رسانی مردمی مجری طرح

 اتاق فکر معاونت بهداشت  انهمکار -دکتر طیبه نجفی مقدم 

 در خبرگزاری ها 1569خط گویا  کشوری و رایگان بازتاب خبری راه اندازی 
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با  ونیناسیخدمت واکس تیفیسرعت و ک شی)افزا 19 دیکوو ونیناسیارتقا و بهبود ارائه خدمت واکس 
 یبخش  خصوص تیاز ظرف یبهره بردار  لهیبوس ونیناسیخدمت  واکس هیارا یقیاستفاده از روش تلف

 ( یعیها و داروخانه همزمان.با مراکز تجم کینیمطب ها و کل
 

  جیخواهد شد و به تدر پرسنل بهداشت یو در طول زمان، موجب فرسودگ یبا روند فعل ونیناسیاست که ادامه واکس یهیبد

دستور کار اتاق فکر  روش اجرا در رییتغ یوارد خواهد شد. لذا بررس یریجبران ناپذ یبهداشت ضربه یبه خدمات اساس

 یهااز حجم برنامه ونیناسیکسعالوه بر بهبود ارائه خدمت وا یقیتلف دیددانشگاه قرار گرفته است تا با استفاده از روش ج

 کاسته شود. یپرسنل بهداشت یکار

 

 اطمینان از چابکی سازمان ویت سوم در راستای  ال 

 

 و راهکارهای کاهش آن ها شناسایی فرایندهای بروکراتیک و آسیب 
 

سیب ها و راهکارهای آشناسایی فرایندهای بروکراتیک و در جریان رفع موانع اقدامات الزم برای این بحران، پروژه 

باشد و یکی از اصول ها میاساسی پیشبرد برنامه در بحرانها از اصول باشد. شتاب در فعالیتدرحال انجام می کاهش آن

 اصلی آن حذف بروکراسی ناکارامد است.

سی یا دیوانساالری، اغلب در ایران در زمینه بوروکراسی در نظام سالمت مطالعات اندکی صورت گرفته است. واژه بوروکرا

روح اداری، ک و بیپراکنی، حاکمیت مقررات خش با مفاهیم منفی از قبیل تشریفات زاید اداری، دوباره کاری،کاعذ

گیری اتالف صمیمتهای عریض و طویل و دست و پا گیر، سلسله مراتب پیچیده، کندی جریان امور، تمرکز در دستگاه

 وقت و منابع همراه است.

بهداشتی اولیه است. از های ساختار سازمانی مناسب و کارآمد، مهمترین عامل برای رسیدن به اهداف نظام ارایه مراقبت 

به کارایی کارکنان است به نظر  این امر منوط وری مطلوب و اثربخشی است،سازمانی بهره که هدف نهایی هر آن جا

  .گذاردضروری یکی از مهمترین عواملی است که بر عملکرد کارمندان تاثیرمیرسد بوروکراسی غیرمی

دستیابی به اهداف سازمانی را بررسی و فرآیندهای دارای بوروکراسی و  بنابراین الزم است سازمان نقش بوروکراسی در 

نقشه مسیرهای بوروکراتیک را ترسیم نماید. این پژوهش به منظور بررسی بوروکراسی ناکارآمد در معاونت بهداشت و 

های سیاست ها وارائه راهکاهای اصالحی جهت کاهش آن انجام شده است . بدین منظور پس از احصاء دستورالعمل
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مسیر بوروکراتیک در فرآیندها بررسی و راهکارهای مقابله  بوروکراتیک منتخب ناکارامد و تعیین ابعاد بوروکراسی ناکارآمد

 با آن استخراج گردید.  

 حوزه ریاست دانشگاه   HSRهای پروژه
 

 رسد:ها به تایید اتاق فکر دانشگاه میهاین پروژ

غاز آ 1398حوزه ریاست در مهر  Health System Research   مخفف HSRشورای تحقیقات سیستم سالمت 

طرح سایر  15کر و فطرح اتاق  4در این حوزه مطرح شده است که از این تعداد  HSRطرح  19به کار نمود و تاکنون 

 باشند. واحدهای حوزه ریاست می

 حوزه ریاست: HSRاعضای شورای 

 اسامی

 زادهجناب آقای دکتر کوهپایه

 مقدمسرکار خانم دکتر نجفی

 سرکار خانم دکتر قالیچی

 نژادسرکار خانم دکتر گوهری

 جناب آقای دکتر ناصربخت

 زادهجناب آقای دکتر لنگری
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 باشد:اتاق فکر به قرار زیر می  HSR  هایعناوین پروژه

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجرینام طرح هاتعداد

مصوب در 

HSR حوزه 

ریاست

غیرمصوب در 

HSR حوزه 

ریاست

تاریخ تصویب 

در حوزه ریاست
انصراف

مصوب در 

HSR دانشگاه

غیرمصوب 

 HSR در

دانشگاه

تاریخ تصویب 

دانشگاه

1
بررسی مقاصد آرمانی و مسئولیت های کالن 

دانشگاه های پیشرو جهان
خانم دکتر 

کوثر باقرزاده
*1398/08/26*1398/09/04

2
ارزیابی وضعیت مدیریت جلسات مراکز و 

واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم دکتر 

قالیچی
*1398/08/26*1398/09/04

3

ارزیابی دیدگاه فعاالن سازمان های مردم نهاد 

در مورد نقش این سازمان ها و عملکرد آنها در 

همه گیری کووید-

آقای دکتر 

جاللی
*1399/08/05

4
تهیه نقشه خطر دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی ایران
*1399/10/24خانم مافی

5
پایش و تحلیل محتوای اخبار دانشگاه علوم 

پزشکی ایران در خبرگزاری ها و روزنامه ها

آقای دکتر 

احمدی
*1399/10/24

6

ثبت مشاهدات و استخراج درس آموخته های 

بحران کووید 19 در ایران/ تحلیل رفتارهای 

مشاهده شده

آقای دکتر 

جاللی
*1399/10/24*1399/10/01

7

طراحی، اجرا و ارزیابی دوره آموزشی ارتقای 

فرهنگ سالمت در دانشجو – معلمین دانشگاه 

فرهنگیان

خانم دکتر 

طائفی نصرآباد

ی

*1399/10/24*1399/10/01

8
طراحی و استقرار و ارزیابی داشبورد مدیریت 

عملکرد مبتی بر شواهد در اپیدمی کووید 19

خانم دکتر 

نجفی
*1399/10/24*1399/10/01

9

تدوین چک لیست های الزم جهت اجرای نظام 

سطح بندی بر اساس خطر در بررسی اخالقی 

طرحنامه ها در دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم دکتر 

بهمنی
*1399/10/24

10

شناسایی چالشهای های فرهنگ سازمانی در 

دانشگاه علوم پزشکی ایران و ارائه راهکار 

جهت ارتقای فرهنگ سازمانی

آقای دکتر 

آرین خصال
*1399/10/24*1399/10/01

11
تبیین اولویت های عملکردی بسیج در مقابله با 

پاندمی کرونا

آقای دکتر 

سیدین
*1399/11/25*1399/12/05

12

طراحی، پیاده سازی و ارزیابی پلتفرم جمع آوری 

اطالعات بیماران مشکوک به کووید-19 ثبت 

شده در درمانگاهها و مطب های خصوصی تحت 

پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم آناهیتا 

منافی
*1400/02/25*1400/03/03

13
طراحی پلتفرم اطالع رسانی و ارتباط دو سویه 

با بیماران
1400/02/25*خانم رشنویی

14

توسعه و پیاده سازی الگوریتم های هوشمند و 

خودکار پاکسازی داده های تجهیزات پزشکی 

مصرفی جهت تحلیل هزینه و عملکرد 

بیمارستانی

آقای دکتر 

مانی بیگی
*1400/02/25

15
شناسایی و تدوین مدل داده ای و قابلیتهای 

سیستم اطالعات رادیوتراپی برای ایران

آقای دکتر 

شیخ طاهری
*1400/02/25

16

راه اندازی خط IVR در سرشماره 6070 و 

ارزیابی میزان آگاهی بخشی و رضایت از 

محتوای آموزشی و اطالع رسانی در کووید 19

خانم دکتر 

نجفی مقدم
*1400/02/25*1400/03/03

17
تعیین شایستگی های روسای دانشکده های 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر 

جعفری
*1400/04/23*1400/06/06

1400/04/23*ناهید دیناروندتهیه کوریکولوم آموزشی حوادث شیمیایی18

19

بررسی و ارزیابی طرح اداره زنجیره ای 

بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی ایران

آقای دکتر 

جعفری
*1400/05/23*1400/06/06
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اطالع رسانی اتاق فکرآموزش و : فصل چهارم  
 

  



37 
 

 های اتاق فکرآموزش
 

 آ ب پ
 

 

 

 

 

آغاز به فعالیت نمود. در  1398نشریه صوتی آ ب پ با محوریت ارتقا سطح آگاهی و تبادل اطالعات تفکری در تابستان 

 نسخه از آن با موضوعات مختلف در حوزه تفکر منتشر گردیده است. 33سال  2مدت 

 برنامه زنده اینستاگرامی
 

در  "آشنایی با اتاق فکر  "دقیقه با اتاق فکر دانشگاه و با موضوع  15اولین برنامه زنده اینستاگرامی اتاق فکر با عنوان 

 "نحوه انتخاب اعضای اتاق فکر"برگزار گردید. قرار است دومین برنامه با موضوع  1400اردیبهشت  22روز چهارشنبه 

 خواهد شد.شهریور برگزار  17در روز چهارشنبه 

 برنامه آموزشی مجازی متد کیفی جهت نمایندگان اتاق فکر  
 

 متد کیفی مجازی جلسه آموزشی
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 برنامه آموزشی مجازی انواع تفکر جهت نمایندگان اتاق فکر
 

 انواع تفکر مجازی جلسه آموزشی

 

 های برون بخشی آموزش
 

 اتاق های فکر  جهت سازمان انتقال خونجلسه  آموزشی آشنایی با                             
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  نفت  صنعت  پژوهشگاه در  هاسازمان در آن نقش و فکر اتاق ساختار یآموزش جلسهبرگزاری 

 رانیا یپزشک علوم دانشگاه فکر اتاق ریدب مقدم ینجف بهیط دکتر خانم توسط                 

 

 

 اطالع رسانی
 

های اتاق فکر و فکر همزمان وبسایت آن نیز شروع به کار نمود که شامل اخبار، پروژه از زمان شروع به فعالیت اتاق

 باشد:باشد. آدرس آن به قرار زیر میتصاویر جلسات آن و سایر مطالب می

https://thinktank.iums.ac.ir/ 

 

 

 نماید.      های ارتباطات مجازی نیز با اعضا و نمایندگان خود ارتباط برقرار میعالوه بر وبسایت، اتاق فکر دانشگاه از طریق پلتفرم

                                                                                                       

https://thinktank.iums.ac.ir/
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برگزار گردد،  1400بان ی صنعت گردشگری که قرار است در آالمللنیب شگاهینمااتاق فکر دانشگاه در نظر دارد در 

 .ر در این نمایشگاه طراحی شده استدر راستای معرفی اتاق فک هایی نیزشرکت نماید. پمفلت

 های تولیدی اتاق فکر رسانه
 

 

 پزشکی ایرانپمفلت آشنایی با اتاق فکر دانشگاه علوم 

 

 

 

 

 19پمفلت معرفی داشبورد مدیریتی مبتنی بر شواهد در کووید 
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 تصاویر منتخب از اتاق فکر
 

در  جلسه اتاق فکر دانشگاه با معاونت توسعه مدیریت و منابع در خصوص داشبورد مدیریتی مبتنی بر شواهد

 1400 مرداد---- و کارایی آن 1۹بیماری کووید 

 

 1400مرداد ---- 1۹داشبورد مدیریتی مبتنی بر شواهد در بیماری کووید ات جلس
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 1400تیر ----- جلسه هم اندیشی در راستای پاسخگویی اجتماعی
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 -ویددر داشبورد مدیریتی بیماری ک  VDI جلسه آموزشی نمایندگان اتاق فکر جهت انتقال داده ها از طریق

 1400خرداد ---1۹
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 1400خرداد  - حوزه ریاست HSR شورایجلسه 
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رداد خ -1۹جلسه اتاق فکر با کمیته علمی و فنی طرح داشبورد مدیریت مبتنی بر عملکرد در بیماری کووید 

1400 

 

 

 – فکر اتاق جلسه اتاق فکر و معاونت بین الملل دانشگاه در خصوص فعالیت های معاونت در خصوص

 1400اردیبهشت  
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1400اردیبهشت  -آموزشی ورود شاخص های معاونت بهداشتی به سامانه یکپارچه شناسنامه شاخص هاجلسه 

 

نی بر جلسه اتاق فکر با معاون درمان و مدیر آمار و فناوری اطالعات در خصوص داشبورد مدیریت عملکرد مبت

 1400فروردین  -1۹شواهد در بیماری کووید 
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 13۹۹اسفند  --- گزارش پروژه های اتاق فکر

 

 13۹۹بهمن  – اصغر )ع( یکودکان حضرت عل یو درمان یاتاق فکر مرکز آموزش یاستانداردساز

 

 13۹۹آذر  – اتاق فکر یزبانیدانشگاه با م تیجلسه مرجع
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 13۹۹آبان  - جلسه اتاق فکر با رئیس دانشکده بهداشت در خصوص فعالیت های اتاق فکر دانشکده بهداشت

 

 13۹۹مهر  – شورای اتاق فکرجلسه 
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 13۹8مهر  – جلسه کارگروه اتاق فکر در حوزه اقتصاد سالمت

 

 13۹8شهریور  – مشترک با شورای اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی کرمان وبینار جلسه
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 13۹8تیر  – جلسه شورای اتاق فکر
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