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  تهیه و تدوین:

  است مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت:ری

  دکتر سهیال رشادت

  پژوهشگران مرکز:

  نادر رجبی گیالن، کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی

  سید رامین قاسمی، کارشناس ارشد رفاه اجتماعی

  شهرام سعیدي، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري 

  جغرافیا و برنامه ریزي شهري تماعیعلیرضا زنگنه، کارشناس ارشد پژوهش اج

  یی، دانشجوي دکتري روانشناسی دکتر علی زکی
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  بسمه تعالی

  

  

  

  

  مقدمه

  

با بیش از یک دهه فعالیت پژوهشی  کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت 

نسبت به بازنگري نقشه راه خود جهت که در مقطع کنونی داند  یالزم م ،در حیطه عوامل اجتماعی مرتبط با سالمت

تواند  تدوین برنامه راهبردي این مرکز می دستیابی به اهداف بنیادین خود اقدام نماید.تسهیل ها و  تسریع فعالیت

زوم ل ،حرکت بر اساس برنامه و نیازهاي شناسایی شده جامعه ،چراغ راهی براي ساماندهی تحقیقات صورت گرفته

 مبتنی بردستیابی به اهداف مرکز و لذا تقویت مجموعه  برايریزي  برنامه ،هاي مرکز ها و ضعف شناخت صحیح قوت

هاي  ضرورت از و این موارد بوده اي و جهانی توسعه علم و فناوري در سطح کشوري، منطقه، رفع مشکالت مردم

  باشد. می هاي قبلی و تدوین برنامه راهبردي جدید بازنگري در برنامه

  

  

  مروري بر عملکرد مرکز

  

با صدور  1380سیرتحول مدیریت سالمت مبتنی برمشارکت مردم، طرح پایگاه جمعیتی را پیش آورد که ازسال 

از جانب وزیر محترم بهداشت وقت، سیزده دانشگاه از جمله دانشگاه علوم  7/11/80مورخ  17340بخشنامه شماره 

به  پایگاه هاي تحقیقات جمعیتی براي نیل به اهداف سالمت تعیین گردیدند پزشکی کرمانشاه مجري طرح تشکیل

مراکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء  صورتی که در سایه حمایتهاي سازمانی دانشگاهها، فرآیند تبدیل پایگاهها به

جتماعی و ارتقاء و این مرکز از دستاوردهاي این حرکت تحولی است. مرکز تحقیقات توسعه ا صورت گیردسالمت 

موفق  1385سالمت کرمانشاه در منطقه مسکن و زینبیه شهر کرمانشاه تأسیس گردید. این مرکز در نیمه دوم سال 

  به کسب موافقت اصولی وزارت متبوع گردید. 

و  هاي سالمت ، نابرابريهاي زیست محیطی (فقر، نابسامانی سالمت نظیر مخاطراتشناسایی  فلسفه وجودي این مرکز

و  هاي کاربردي ) و ارائه راهکارهاي تأمین سالمت از طریق پژوهشمرتبط با سالمت جامعه هاي اجتماعی آسیب

باشد. این مرکز در جهت تقویت بنیه علمی ـ پژوهشی و توانمندسازي در سطوح مختلف جامعه  می اي رشته بین

  .اصلی آن در راستاي توسعه پایدار است (دانشگاه، سازمانهاي مختلف و مردم) فعالیت نموده و زیرساخت و محور

مقاله در مجالت  60نزدیک به مقاله شده اند که 180پژوهشگران فعال در این مرکز تا کنون موفق به چاپ بیش از 

مقاله در  20همچنین پژوهشگران مرکز، بیش از  اند. مقاله در مجالت داخلی چاپ شده 120المللی و  بین

کتاب در حوزه هاي مختلف مرتبط با  عنوان 12این مجموعه همچنین تاکنون  اند. مودههاي گوناگون ارائه ن همایش
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(نیازسنجی، روش  کارگاههاي مختلف آموزشی و توانمندسازيدوره  36برگزاري  سالمت به چاپ رسانیده است.

جهت جمعیت  )... ، آموزش بهداشت و پیشگیري از ابتال به بیمریها و حوادث ومهارتهاي زندگی ،تحقیق، کارآفرینی

شماره از  5انتشار از دیگر دستاوردهاي مرکز، از دیگر فعالیتهاي صورت گرفته در مرکز است. تحت پوشش 

ها براي  ، ارائه نتایج تحقیقات خود به سازماناي علمی ـ آموزشی براي گروه هدف جمعیت تحت پوشش گاهنامه

باشد.  ردم براي رفع نیازها از دیدگاه خود مردم میگذاري و تشکیل شوراي سالمت محالت با مشارکت م سیاست

همچنین برگزاري کارگاههاي آموزشی براي دانشجویان انترن پزشکی (در زمینه موضوعاتی  مانند کاربرد جغرافیا و 

GIS ارائه نتایج تحقیقات  ،هاي اجتماعی سالمت) در سالمت، نقش مشارکت مردم در سالمت جامعه و تعیین کننده

بسته آموزشی براي دانشجویان  5و تولید  ر شواهد بومی براي آموزش دانشجویان پزشکی در مقطع انترنیمبتنی ب

  باشد. میمرکز  قابل ذکرفعالیتهاي دیگر از  SDHپزشکی (انترن) در موضوعات 

از  پژوهشگر همکار بوده و با بسیاري 2پژوهشگر قراردادي و  2عضو هیأت علمی،  5این مجموعه داراي همچنین 

این مجموعه داراي محیطی  محققان مختلف از طریق طرحهاي پژوهشی مصوب در مجموعه در حال همکاري است.

  باشد. متر مربع و داراي امکانات سالن کامپیوتر و سالن کنفرانس می 200فیزیکی به مساحت حدود 

  

  

  

  رمانشاهتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت ک وضعیت برخی شاخصهاي پژوهشی مرکز

  سال

  تعداد مقاالت

چاپ شده در مجالت 

  داخلی و خارجی معتبر

تعداد مقاالت ارائه 

  شده در همایشها

کتب چاپ 

  شده

تعداد  طرحهاي 

  مصوب

بودجه طرحهاي 

  مصوب (تومان)

  000/200/39  12  0  2  60  1394ماهه اول  ده

1393  73  3  0  9  000/425/24  

1392  53  1  4  23  000/266/47  

1391  37  -  1  12  800/964/32  

1390  18  11  7  8  000/170/18  

1389  0  0  0  8  600/662/11  

  نامشخص  11  0  4  0  1389قبل از 
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  در ارزشیابی ساالنه وزارت بهداشت )1389-1393( سال اخیر پنجروند کسب امتیاز مرکز طی 

  
  

  

  

  

  

   )1389-1393( سال اخیر پنجمرکز طی  Affiliationفراوانی مقاالت چاپ شده با 
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  فرآیند تدوین برنامه راهبردي

شناسایی ذینعان  

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.1

شامل:  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.2

  معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه الف) 

برخی گروههاي آموزشی ازجمله: پزشکی اجتماعی، د) 

  روانشناسی و روانپزشکی و دانشکده بهداشت 

  معاونت بهداشتی دانشگاه ) ب

  معاونت آموزشی دانشگاه ج) 

بطور اخص پوشش مرکز جامعه تحتجمعیت استان و.3

  

  معاونت هاي اجتماعی و سالمت ارگانهاي اجرایی.4

  ریاست، اعضاي هیأت علمی، و محققین مرکز.5

  دبیرخانه کشوري مولفه هاي اجتماعی سالمت .6

  دانشگاههاي علوم پزشکی کشوردیگر .7

  قیقاتی مشابهمراکز تح.8

  گروههاي مردم نهاد.9

  

کارکردهاي اصلی مرکز

مبتنی بر نیازهاي ملی و بومی و تولید داده هاي مبتنی بر واقعیتهاي : از طریق طراحی و اجراي پژوهش هاي ـ تولید دانش1

  موجود.

ي نتایج پژوهش ها بر : انجام پژوهش با هدف شناسایی و رفع مشکالت بومی جامعه و تأثیرگذارـ پژوهشهاي کاربردي2

  .زندگی مردم

  با هدف در اختیار گذاشتن تجارب خود. : انتشار نتایج پژوهشهاي مرکز در مجالت معتبر داخلی و خارجینشرـ  3

: ارائه نتایج تحقیقات به سازمانهاي مسئول مرتبط به منظور استفاده در تصمیم گیریها و برنامه ریزیهاي آتی ـ کاربست4

حمایت مالی سازمانها از طریق سفارش گیري در خصوص اجرا طرحها و  سازي دریافت سازي و امکان هزمینسازمانها؛ 

  پژوهشهاي مورد نیاز سازمانها

، گردش چرخه پژوهش در مرکز، استفاده ، حمایتهاي مالی و زیرساختیپژوهشگران، رضایتمندي: توانمندسازي ـ پشتیبانی5

  از فناوري در تولید داده.

  

یت مرکزتحلیل وضع

  تحلیل محیط درونی (ساختار، مدیریت، برنامه و هدف، منابع، سیستم فرآیندي)

  ضعف ها  قوت ها

 مرکز وجود اساسنامه.1

  مبتنی بر اهدافبرنامه راهبردي وجود .2

  رهبري خوب رئیس مرکز، داشتن نیروي انسانی توانمند.3

اي امکان ورود پژوهشگران خالق و جوان به مرکز از طریق ارائه طرحه.4

  پژوهشی

تفویض اختیار به مرکز از سوي معاونت تحقیقات و فناوري جهت .5

  تصویب طرحهاي پژوهشی

هاي، پژوهش  در رشته اي نیروي انسانی فعال در مرکز تنوع رشته.6

بهداشت  ،ریزي شهري اجتماعی، رفاه اجتماعی، مدیریت و برنامه

  و روانشناسی عمومی

  و آموزش پزشکیهمجواري مرکز با مراکز بهداشتی درمانی .7

متفاوت بودن مرکز با سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه از نظر اهداف .8

  سالمتمرتبط با به عوامل اجتماعی مرکز توجه .9

  روز نبودن برنامه راهبردي مرکز قدیمی بودن و بهـ 1

  نداشتن چارت سازمانیـ 2

  عدم تصویب قطعی مرکزـ 3

  کمبود نیروي انسانی تمام وقت استخدام در مرکزـ 4

کمبود امکانات فضاي فیزیکی، تأسیساتی و ـ 5

  رفاهی

دورافتاده بودن مکان مرکز از ساختمانهاي اصلی ـ 6

  هاي دانشگاه  و دانشکده

  المللی هاي ملی و بین عدم ارتباط با سازمانـ 7

نداشتن هیچگونه تنخواه جهت رتق و فتق امور ـ 8

  روزمره 

  نداشتن بودجه مستقل
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  میان رشته اي بودن مرکز.10

  وجود نیروهاي داوطلب و مردمی فعال در مرکز.11

  دوستانه و صمیمانه اعضاي مرکزوجود روابط .12

  یري از بیماریهاارائه پژوهشهاي راهبردي در جهت پیشگ.13

شناسایی کانونهاي تمرکز بیماریها.14

متناسب بودن رشته تحصیلی کارشناسان مرکز با اهداف مرکز.15

امکان تعامل مرکز با دیگر پژوهشگران و اعضاي هیأت علمی در سطح .16

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

امکان تعامل مرکز با دیگر دانشگاههاي غیرعلوم پزشکی.17

  اندازي راهوجود مجله در دست .18

  

  

  محیط بیرونی

  فرصتها  تهدیها

عدم طراحی و تدوین نظام نامه سالمت استانی تاکنون.1

براي طرحهاي مصوب مرکز کاستن از حداقل هزینه مورد درخواست و برآورد شده .2

  از سوي معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه بطور روتین

عدم وجود دیدگاه مناسب از سوي مسئوالن دانشگاه نسبت به مرکز .3

گذاري شده در خصوص مرکز و تفاوت آن با سایر  عدم درك اهداف اولیه سیاست.4

  مراکز تحقیقاتی دانشگاه

ارگانها در جهت انجام پژوهشهاي  عدم توجه به توان تخصصی مرکز از سوي.5

  سازمانها و ارگانهاي استانی

هاي مرکز براي انجام پژوهشهاي  عدم حمایت از مرکز جهت استفاده از پتانسیل.6

  کاربردي در سطح محلی که ممکن است منجر به چاپ مقاله نشوند

تاکید بیش از حد بر چاپ مقاله و صرفاً تولید دانش.7

  به چاپ مقالهها  مشروط بودن همه پژوهش.8

عدم ارزشیابی از مرکز توسط وزارت متبوع، متناسب با اهداف و ویژگیهاي مرکز.9

عدم همخوانی اساسنامه مرکز با انتظارات و شرح وظایف معاونت تحقیقات .10

دانشکاه براي مرکز

  عدم وجود امنیت شغلی براي پژوهشگران.11

نداشتن بودجه ردیف بودجه مستقل.12

مناسب از مرکز از سوي مسئولین دانشگاه، ریاست  عدم حمایت سازمانی مکفی و.13

و معاونت دانشگاه.

اي معاونت تحقیقات نسبت به اینگونه مراکز. دیدگاه سلیقه.14

عدم آشنایی اساتید و اعضاي هیأت علمی با اینگونه مراکز.15

عدم همکاري گروههاي آموزشی و اعضاي هیأت علمی داشگاه با مرکز.16

ضاي هیأت موسس و علمی مرکز با مجموعهعدم ارتباط موثر و همکاري اع.17

عدم مشارکت و هماهنگی دبیرخانه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی با .18

مرکز

عدم اطالع رسانی مصوبات دبیرخانه به مرکز.19

عدم مشارکت و هماهنگی کمیته فنی نظام نامه سازمانی مدیریت همه جانبه .20

توجه به نقش مراکز تحقیقات در ـ 1

هاي حوزه  ریزي سیاستگذاریها و برنامه

  سالمت در سطح کشور

توجه روزافزون به پژوهش بویژه ـ 2

هاي  کننده هاي مبتنی بر تعیین پژوهش

اجتماعی سالمت

حمایت اخیر دبیرخانه مولفه هاي ـ 3

اجتماعی سالمت

دیگر مراکز مشابه امکان مشارکت با ـ 4

  در سطح کشور

اهداف اولیه تأسیس اینگونه مراکز در ـ 5

  سطح وزارت متبوع

ـ امکان مشارکت با دبیرخانه کارگروه 6

  تخصصی سالمت و امنیت غذایی

ظام نـ امکان مشارکت با کمیته فنی 7

  نامه سازمانی مدیریت همه جانبه استان

ـ امکان مشارکت قطب علمی پزشکی 8

  با مرکزجامعه نگر 
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با مرکز استان

از سوي وزارت زبالتکلیف گذاشتن اینگونه مراک.21

عدم تصویب قطعی مرکز تا کنون از سوي وزارت .22

عدم حمایت وزارت متبوع در مصوب نمودن نهایی مرکز با هدف تثبیت مرکز در .23

سطح دانشگاه و وزارت و لذا کسب استقالل مالی و توانا نمودن مرکز

ن سیاستهاي وزارت بهداشت در ارتباط با اینگونه مراکزو نوساسیالن .24

هاي اجتماعی سالمت مبتنی بر  مولفههاي  ود ساختار و حاکمیت شبکهعدم وج.25

از این مراکزحمایت 

مندي مرکز از مشارکت مردم در تعیین اولویتها و  احساس تهدید مسئوالن از بهره.26

نیازهاي تحقیقاتی

ها آوري داده موانع فراقانونی در دسترسی به داده ها و جمع.27

  ها آوري داده رسی و جمعبر اداري در دست بوروکراسی زمان.28

  

  انداز چشم

 تصویب قطعی مرکز طی دوره سه ساله برنامه  

هاي اجتماعی سالمت در غرب کشور تبدیل شدن به مرجع علمی پژوهشی در خصوص تعیین کننده  

عوامل اجتماعی مرتبط با سالمت بستر مناسب جهت انجام پژوهش هاي تخصصی بنیادي و کاربردي در حوزه  ایجاد

  به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی  تخصصی برتر در غرب کشور  با هدف شناسایی مرکز

نفعان ایجاد زمینه جهت ارائه نتایج پژوهشهاي بومی به ذي  

ایجاد زمینه براي تأثیرگذاري نتایج تحقیقات مرکز در سالمت جامعه  

بخشی و مشارکت مردمی در جهت ارتقاء سالمت جامعه جلب همکاري بین

  

  هاي مرکز ارزش

  :تالش براي

اثرگذاري در جهت تعالی جامعه  

بهبود و تعالی مدیریتی مرکز  

نیازسنجی از جامعه  

به نیازهاي جامعه پاسخگویی  

مشارکت اجتماعی مندي از بهره  

 بومی کردن علم  

توجه به اخالق در پژوهش  

تمرکز و اولویت دادن بر پژوهش در زمینه مخاطرات اجتماعی سالمت  

تعهد به اسناد ملی  
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  اهداف راهبردي مرکز

  ها) ها (مداخالت پیشنهادي ـ پروژه استراتژي  اهداف راهبردي  ها حوزه

ش
دان

د 
لی

تو
  

طرح پژوهشی مبتنی بر اولویتهاي مرکز  25اجراي ساالنه 

  طرح در طول دوره سه ساله مرکز) 75(

تعیین اولویت هاي پژوهشی.1

اعالم اولویتهاي پژوهشی مرکز به دانشگاهیان و .2

  مراکز مرتبطسایر 

دریافت و تصویب طرحهاي پژوهشی در چارچوب .3

اولویتهاي مصوب مرکز

تصویب طرحهاي مصوب شده مرکز در معاونت .4

تحقیقات

حمایت مالی مکفی از پژوهشگران همکار با مرکز از .5

سوي معاونت تحقیقات دانشگاه

  کسب استقالل مالی مرکز.6

  مرکز مشارکت ذینفعان در تعیین اولویتهاي تحقیقاتی 

مشارکت ذینفعان در اجراي طرحهاي پژوهشی متناسب با 

  مرکز

شناسایی ذینفعان داخل دانشگاهی.1

شناسایی ذینفعان خارج از دانشگاه.2

  جلب حمایت  از سوي ذینفعان .3

نظرسنجی  از ذینفعان در خصوص اولویتهاي .4

  پژوهشی مرکز

نفعان هاي مرکز به ذي معرفی پتانسیل.5

بصورت عملی با در اختیار نفعان از مرکز  حمایت ذي.6

گذاشتن منابع مالی، پشتیبانی اداري، سفارش پروژه 

هاي تحقیقاتی خود بصورت مأموریتی به مرکز

  کسب استقالل مالی مرکز.7

 همکارياجراي برخی از طرحهاي تحقیقاتی مرکز از طریق 

کمیته تحقیقات دانشجویی با هدف آشنا نمودن متقابل 

  هاي اجتماعی سالمت هکنند دانشجویان با تعیین

معرفی مرکز به دانشجویان تحصیالت تکمیلی .1

  دانشگاه 

ارائه پروپوزال به مرکز در چارچوب اولویتهاي .2

  پژوهشی مرکز از سوي دانشجویان

هاي آموزشی براي دانشجویان پزشکی در  تولید بسته

در سالمت، نقش مشارکت  GISهاي  کاربرد جغرافیا و  زمینه

 هاي اجتماعی سالمت امعه و تعیین کنندهمردم در سالمت ج

  نگر و ... در تعامل با قطب علمی پزشکی جامعه

  مرور تجارب ملی و دیگر کشورها.1

  انجام مطالعات مبتنی بر موضوع.2

کسب مهارت در تولید بسته آموزشی متناسب با .3

  مقطع تحصیلی دانشجویان

  وجود حمایت مالی از مدرسین.4

ها،  ها، بانک جمله کارخانهمشارکت با نهادهاي خصوصی از 

  گذاران، ادرات و ... سیاست

معرفی مرکز و اطالع رسانی از طریق وب سایت .1

  مرکز

معرفی مرکز از طریق فراخوان و اطالعیه هاي .2

  مختلف

نفعان (نهادها) از طریق مکاتبه یا  جلب حمایت ذي.3

  ارتباطات حضوري
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  ها) نهادي ـ پروژهها (مداخالت پیش استراتژي  اهداف راهبردي  ها حوزه

ي
رد

رب
کا

ي 
ها

ش
وه

پژ
  

پیشنهاد انجام طرحهاي پژوهشی به سازمانهاي مرتبط در 

  راستاي اهداف مشترك مرکز و سازمانها

  معرفی مرکز به سازمانهاي استان از طریق دانشگاه.1

توجه به گروههاي خاص و در معرض خطر (زنان، سالمندان، 

  ی مرکزکودکان، بیماران و...) در پژوهشهاي آت

تدوین اولویتهاي پژوهشی مرکز با نگاه ویژه به .1

  گروههاي خاص و در معرض خطر

حمایت اداري از پروپوزالهاي ارائه شده در خصوص .2

گروههاي خاص و در معرض خطر در حوزه معاونت 

  تحقیقات دانشگاه

حمایت مالی از پروپوزالهاي ارائه شده در خصوص .3

معاونت  گروههاي خاص و در معرض خطر در حوزه

  تحقیقات دانشگاه

انجام پژوهشهاي مرتبط با تعیین کننده هاي اجتماعی 

  سالمت بر اساس برنامه ششم توسعه

بررسی دغدغه هاي برنامه ششم در خصوص تعیین .1

کننده هاي اجتماعی سالمت پس از تصویب در 

مجلس و قرارگیري موارد مورد نظر در لیست 

  اولویتهاي پژوهشی مرکز

ي از پروپوزالهاي ارائه شده در خصوص حمایت ادار.2

پژوهشهاي مرتبط با تعیین کننده هاي اجتماعی 

  سالمت در حوزه معاونت تحقیقات دانشگاه

حمایت مالی از پروپوزالهاي ارائه شده در خصوص .3

پژوهشهاي مرتبط با تعیین کننده هاي اجتماعی 

  سالمت در حوزه معاونت تحقیقات دانشگاه

  

  پژوهشی در این حیطهتععین اولویتهاي 

  

  بررسی و تسلط بر چگونگی وضعیت موجود و نیازها.1

  هاي مرکز تسلط بر پتانسیل.2

  در نظر گرفتن اهداف مرکز.3

  آشنایی با نیازهاي بومی جامعه در سطح ملی

   

  

  

  ها و نیازهاي ملی مردم بررسی و شناسایی دغدغه.1

نیازسنجی از دیدگاه گیرندگان خدمت.2

  سئولیننیازسنجی از دیدگاه م.3

ها و نیازهاي بومی جامعه  بررسی و شناسایی دغدغه.1  آشنایی با نیازهاي بومی جامعه در سطح محلی

(استان کرمانشاه) محلی

نیازسنجی از دیدگاه گیرندگان خدمت.2

  نیازسنجی از دیدگاه مسئولین.3
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  ها) ها (مداخالت پیشنهادي ـ پروژه استراتژي  اهداف راهبردي  ها حوزه
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ا
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ر 

ا
  

جلب حمایت حوزه معاونت تحقیقات دانشگاه به .1  انتشار مجله علمی پژوهشی مرکز

  ضرورت وجود مجله در مرکز

انجام فرآیند اداري مورد نیاز جهت تصویب مجله .2

علمی پژوهشی در وزارت بهداشت

انجام فرآیند اداري مورد نیاز جهت تصویب مجله .3

  علمی پژوهشی در اداره ارشاد

سازي  عاونت از مرکز در خصوص امکانحمایت م.4

  انتشار مجله

چاپ حداقل یک شماره از مجله تا قبل از اتمام .5

  دوره سه ساله برنامه

معرفی مرکز و اعالم آمادگی مرکز جهت اجراي .1  به روز رسانی وب سایت مرکز

پژوهش در همکاري با سازمانهاي دولتی و 

خصوصی

دیگر معرفی پژوهشهاي صورت گرفته در مرکز و .2

دستاوردها

ایجاد پلی ارتباطی بین مرکز و تمامی ذي نفعان .3

  در سراسر کشور

انتشار نتایج کلیه پژوهشهاي مرکز بصورت مقاله در نشریات 

  معتبر داخلی و خارجی

هاي پژوهی به منظور در اختیار  تصویب پروپوزال.4

  داشتن داده مورد نیاز جهت انتشار مقاله

  با اهداف مرکز شناسایی مجالت معتبر مرتبط.5

هاي  توانمندسازي پژوهشگران درخصوص روش.6

نویسی و ارسال مقاالت صحیح مقاله

  در اختیار داشتن منابع مالی کافی.7

برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی منتج از پژوهشهاي مرکز 

)EBM(  

برگزاري جلسات آموزشی براي دانشجویان مراجعه .1

 کننده به قطب علمی جامعه نگر با محتواي

  آموزشی منتج از نتایج تحقیقات مرکز

حمایت مالی معاونت از مؤلفین همکار با مرکز در .1  کتاب در سال 2چاپ و نشر 

  انتشار کتاب

  تسلط اعضاي مرکز بر تألیف کتاب.2

  انتشار خبرنامه و فصلنامه ویژه  مدیران و سیاستگذاران

  

  

  

  

  

سازي نتایج تحقیقات توسط هر پژوهشگر  خالصه.1

  ئه به مسئولینبراي ارا

توسط پژوهشگر عملی وجود پیشنهادات و راهبرد .2

  براي مسئولین در ارتباط با هر تحقیق

  حمایت اداري دانشگاه از این حرکت.3

  حمایت مالی دانشگاه از این حرکت.4

هاي  ها و نکات کاربردي از پژوهش استخراج یافته.1  ترجمان دانش

انجام شده در مرکز بصورت روشن و گویا

تایج استخراج شده به سیاستگزاران و ارائه ن.2

مسئوالن از طریق مکاتبه یا برگزاري جلسات 

  حضوري
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  ها) ها (مداخالت پیشنهادي ـ پروژه استراتژي  اهداف راهبردي  ها حوزه

ت
س

رب
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ط با سازمانهاي پژوهشی ملی و تالش براي برقراري ارتبا

  المللی بین

با  شناسایی سازمانهاي مشابه ملی و بین المللی.1

  مرکز

سازي این ارتباط از سوي مسئولین براي این  امکان.2

  مرکز

  المللی تسلط اعضاي مرکز به همکاري بین.3

حمایت مالی مسئولین از این فرآیند.4

  تدوین و اجراي پروژه هاي مشترك .5

تالش براي تصویب قوانین مرتبط با سالمت اجتماعی و 

  عوامل اجتماعی موثر بر سالمت

ها و مشاوره به نمایندگان استان ارائه نتایج پژوهش.1

در مجلس شوراي اسالمی و پیشنهاد تصویب قوانین 

هاي موجود مبتنی بر  مورد نیاز بر حسب داده

  واقعیات جامعه

شناسایی سازمانهاي مرتبط با هریک از پژوهشهاي .1  ارائه نتایج پژوهشهاي مرکز به سازمانهاي ذي ربط

  صورت گرفته در مرکز بطور موردي

ل چکیده نتایج به سازمانهاي مرتبط از طریق ارسا.2

  مکاتبه رسمی

اجراي برنامه ساالنه براي تغییر رفتار دانشگاه و دیگر 

  نفعان مؤثر و جلب حمایت نسبت به مرکز ذي

  درك درست اهداف و شرایط مرکز.1

  حمایت سازمانی دانشگاه از مرکز.2

  حمایت سازمانی دیگر ارگانها از مرکز.3

  ربط مانهاي ذيمعرفی مرکز به ساز.4

تعامل و همکاري دوسویه بین مرکز تحقیقات و مراکز مرتبط 

  SDHبا 

تعامل و همکاري دوسویه بین مرکز تحقیقات و .1

هاي اجتماعی سالمت شبکه مؤلفه

تعامل و همکاري دوسویه بین مرکز تحقیقات و .2

دبیرخانه کارگروه تخصصی سالمت استان

قیقات و تعامل و همکاري دوسویه بین مرکز تح .3

کمیته فنی نظام نامه سازمانی مدیریت همه جانبه 

  استان

  اجراي دستورالعمل پژوهشهاي کاربردي بصورت

a(انتخاب گروه هدف  

b(نفعان تعیین ذي  

c(ترجمان دانش  

d(انتقال دانش  

e(نشر مؤثر دانش  

ارتباط با مدیر و سیاستگذار در تعیین اولویت ها و .1

انجام تحقیق

ده از نتایجارزیابی سیاستگذار در استفا.2

  انجام هدف گذاري اولیه براي انجام پژوهش.3

داشتن برنامه (مرکز و ذي نفعان).1  تحلیل ذي نفعان

نوشتن برنامه (مرکز و ذي نفعان).2

امکان سنجی (متناسب با اهداف و توانمندیهاي .3

  مرکز)

دي کردن آموزش محققان در زمینه مهارت کاربر.1  توانمندسازي جهت ارائه و کاربرد نتایج پژوهش

نتایج تحقیق

آموزش سازمانها و سیاستگذاران در زمینه کاربرد .2
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  نتایج

  انتشار خبرنامه و فصلنامه ویژه  مدیران و سیاستگذاران

  

  

  

  

  

سازي نتایج تحقیقات توسط هر پژوهشگر  خالصه.5

  براي ارائه به مسئولین

توسط پژوهشگر عملی وجود پیشنهادات و راهبرد .6

  ط با هر تحقیقبراي مسئولین در ارتبا

  حمایت اداري دانشگاه از این حرکت.7

  حمایت مالی دانشگاه از این حرکت.8

  

  

  

  ها) ها (مداخالت پیشنهادي ـ پروژه استراتژي  اهداف راهبردي  ها حوزه
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  درك اهداف تأسیس اینگونه مراکز توسط حوزه معاونت.1  افزایش منابع مالی مرکز در جهت انجام پژوهشها

ونت تحقیقات دانشگاه جهت افزایش بودجه همکاري معا.2

  پژوهشهاي مرکز

ارائه انتقادها و دیدگاه مرکز به معاونت تحقیقات دانشگاه .3

  در خصوص بودجه طرحها

مرتبط با اهداف مرکز جذب نیروي انسانی متخصص و کارآمد 

  اهداف مرکز ها و به ارزش در راستاي دستیابی

  مرکز شناسایی نیروهاي فعال و کارآمد توسط.1

درخواست از مسئوالن مربوطه در دانشگاه جهت تأمین .2

  نیروي انسانی جدید

  تصویب جذب نیرو در شوراي دانشگاه.3

  هاي مرکز پاسخگویی عملی دانشگاه به درخواست.4

تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان فعلی مرکز در جهت ایجاد 

  انگیزه براي ادامه پژوهش

نشگاه جهت درخواست از حوزه معاونت تحقیقات دا.1

  اجراي این هدف

مروري بر تجربیات سایر سازمانها و نهاد ها در این زمینه .1  افزایش رضایتمندي بطور مداوم

اجراي برنامه هاي افزایش رضایت و انگیزه در کارکنان.2

افزایش بودجه مرکز.3

  افزایش نیرو در مرکز.4

در شبکه مراکز تحقیقاتی مولفه هاي مرکز شرکت فعال 

  المتاجتماعی س

هاي مصوب  شرکت در جلسات شبکه و اجراي برنامه.1

  شبکه

  نامه با شبکه امضاي تفاهم.2

ارتباط مستمر و پایدار شبکه با مرکز.3

هاي  در اختیار داشتن منابع مالی جهت انجام پژوهش.4

  ملی

اي با سازمانها جهت معرفی  انجام و تکرار مکاتبات دوره.1  بکارگیري مکانیسم هاي یادآوري

انمندیهاي آن با هدف جلب همکاري و دریافت مرکز و تو

  حمایتهاي پژوهشی

از سوي شبکه  SDHمأموریت به مرکز در راستاي اهداف 

  مولفه هاي اجتماعی سالمت

مندي  اراده شبکه و داشتن برنامه از سوي شبکه براي بهره.1

SDHاز پتانسیلهاي مرکز در راستاي اهداف 
هاي  ي پروژهگرفتن مأموریت از سوي شبکه جهت اجرا.2

ملی 

هاي  گرفتن مأموریت از سوي شبکه جهت اجراي پروژه.3

اي  منطقه

  هاي استانی گرفتن مأموریت از سوي شبکه جهت اجراي پروژه.4
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هاي  حمایت از مرکز از سوي شبکه مراکز تحقیقاتی مؤلفه

  اجتماعی سالمت

حمایت جهت تصویب قطعی مرکز.1

  حمایت اداري از مرکز از سوي شبکه.2

  مالی از مرکز از سوي شبکه حمایت.3

حمایت از مرکز از سوي دبیرخانه عوامل اجتماعی مؤثر بر 

  (مؤسسه ملی تحقیقات سالمت) سالمت

حمایت جهت تصویب قطعی مرکز.1

  حمایت اداري از مرکز از سوي دبیرخانه.2

  حمایت مالی از مرکز از سوي دبیرخانه.3

ی سالمت حمایت از مرکز از سوي ریاست دبیرخانه شوراي عال

  و امنیت غذایی

حمایت جهت تصویب قطعی مرکز.4

  حمایت اداري از مرکز از سوي ریاست دبیرخانه.5

  حمایت مالی از مرکز از سوي ریاست دبیرخانه.6

  درخواست از سوي مرکز به مسئولین ذي صالح.1  نیروي انسانی پژوهشگر ـ وجود چارت سازمانی براي مرکز 

  شگاهحمایت ریاست و معاونت تحقیقات دان.2

  حمایت شبکه براي جذب نیرو براي مرکز.3

حمایت دبیرخانه سالمت و امنیت غذایی استان.4

  حمایت دبیرخانه عوامل اجتماعی موثر بر سالمت.5

  


