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مركز تحقيقات تعيين كننده هاي اجتماعي موثر بر سالمت

سند برنامه راهبردي
مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت

تير 1394

1

فهرست مطالب

عنوان

 معرفي اعضاء كميته تدوين برنامه راهبردي
 مقدمه
 چشم انداز
 رسالت
 ارزشها
 اهداف كالن مركز
 اهداف ويژه و فعاليتها

2

سرپرست تيم :
 خانم دكتر فرحناز محمدي شاهبالغي
 خانم دكتر معصومه دژمان
 -خانم دكتر حميرا سجادي

اعضاء تيم :
 خانم دكتر آمنه ستاره فروزان
 خانم دكتر مروئه وامقي
 آقاي دكتر محمد رضا خدايي
 آقاي دكتر سيد علي حسيني
 آقاي دكتر مسعود كريملو
 آقاي دكتر آرش ميراب زاده

3

 مقدمه

دانش بشر با سرعتي سرسام آور در حال توسعه ميباشد  .امروزه انجام
پژوهش به ويژه در حوزة سالمت به عنوان محور توسعة پايدار  ،يكي از اركان رشد
جامعه بشري به شمار ميآيد  .در اين ميان دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به عنوان
بستر توليد دانش براي پاسخگويي به نياز روز افزون در حوزههاي سالمت و رفاه و
دگرگونيهاي ساختار اجتماعي ناگزيرند برنامههاي راهبردي خود را متناسب با شرايط
حاكم و قابليتها و توانمنديها تدوين نمايند و بدين ترتيب نيل به كمال بهرهوري از
منابع را در پيشبرد اهداف متعالي سازماني خود  ،تضمين نمايند .
تدوين برنامه راهبردي مستند اين امكان را براي مديران فراهم ميسازد تا در
اتخاذ مسير رشد و توسعه سازماني  ،با ديدي واقعبينانه به فرصتها  ،توانمنديها ،
تهديدها و ضعفها  ،برنامهريزي كرده و پيشاپيش سازمان را از دوبارهكاري و سوق
يافتن به خطا مصون دارد .
سند برنامه راهبردي مركز تحقيقات تعيين كنندههاي اجتماعي موثر بر
سالمت با تأكيد بر اينكه « اجراي برنامه راهبردي بايد در سطح كل سازمان عملياتي
گردد » تدوين شده است .
اميد است با بكارگيري و اجراي اين سند بتوان طي مسير اعتالي جايگاه
واقعي پژوهشهاي كاربردي ،به منظور دست يابي به ارتقاء سالمت و تحقق عدالت
در سالمت جامعه  ،را هموار نمود.
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مركزتحقيقاتتعيينكنندههاياجتماعي موثر بر سالمت

چشم انداز
ما بر آنيم كه در اين مركز از طريق انجام پروژههاي پژوهشي ملي ،منطقهاي و بينالمللي در
حيطه تعيينكننده هاي اجتماعي سالمت ضمن باال بردن سهم كشورمان در توليد علم  ،پژوهش را در جهت
بهبود سالمت و تامين عدالت در سالمت ارتقاء دهيم  .ما متعهديم بستر پژوهشي را در محيطي صميمي با
اتكا بر نيروي انساني كارآمد  ،ارتباط با ساير مراكز علمي  ،جذب اعتبارات منابع بالقوه درون و برون بخشي به
ويژه توانمند سازي جامعه فراهم آوريم .

رسالت
مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در راستاي چشم انداز
خود ماموريتهاي زير را بر عهده دارد :
 -1انجام پژوهشهاي كاربردي و توسعهاي و ارائه مدلهاي كاربردي مرتبط در حيطه تعيين كننده
هاي اجتماعي سالمت به منظور ارتقاء و دست يابي به عدالت در سالمت در راستاي چشم
انداز توسعه ملي.
 -2گسترش و انتشار دانش مرتبط با تعيين كننده هاي اجتماعي سالمت و عدالت در سالمت
 -3ترجمه و انتقال دانش سالمت  ،ارائه رهنمود و مشاوره به سياستگذاران و متوليان نظام سالمت
و رفاه از طريق مراجع ذيربط به منظور ارتقا و توسعه عدالت در سالمت جامعه .
 -4آموزش نيروي انساني به منظور توسعه دانش مرتبط با تعيين كننده ها ي اجتماعي سالمت و
تربيت دانش آموختگان توانمند در حوزه مديريت ،تدريس و پژوهش مرتبط با تعيين كننده
هاي اجتماعي موثر بر سالمت
 -5توانمند سازي جامعه به منظور شناخت و تحليل نيازها و تدوين برنامه مداخله هاي موثر بر
ارتقاء و تامين عدالت در سالمت و ارزشيابي مداخله هاي انجام شده
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ارزشها :
اين مركز با علم و باور به قداست ذاتي دانش و پژوهش و اهميت انكار ناپذير جايگاه آنان در توسعه
عدالت در سالمت و رعايت موازين اخالقي در امر پژوهش و تكريم محقق با رعايت حق مالكيت معنوي و
اتكاي به خداوند بزرگ تالش خواهد نمود تا با كار تيمي و ايجاد انگيزه براي توليد دانش و حاكميت پژوهش
با تأكيد بر ارتقاي مستمر كميت و كيفيت پژوهشهاي مرتبط و اشاعه دانش حاصله گامي در جهت كمال
انساني و تحقق جامعه اي سالم با اتكاي بر عدالت در سالمت بر دارد .
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 اهداف كلي برنامه
 :G1توليد و انتشار دانش در حوزة تعيين كنندههاي اجتماعي سالمت و عدالت در سالمت

 :G2ترجمه و انتقال دانش در حوزه SDHو عدالت در سالمت

 :G3ارتقاء كمي و كيفي گنجينه انساني پژوهشگر
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SWOT
 Sنقاط قوت

: S1وجود اعضاي هيات علمي و پژ؟وهشگران عالقمند
 :S2دانشجويان دكتراي پژوهشي تخصصي
: S3وجود سايت بنام مركز و به روز بودن آن
S4برگزاري ژورنال كالپ ها با حضور اساتيد و دانشجويان در مركز
 :S5وجود اولويت هاي پژوهشي به روش نظر سنجي
 :S6انجام پروژه ها با همكاري سازمانهاي بين المللي
 :S7انجام پروژه هاي تحقيقاتي با سازمان بهزيستي
 :S8افزايش رتبه پژوهشي مركز
 :S9رويكرد وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشكي به مقوله تعيين كننده هاي اجتماعي سالمت
ُ :S10در دسترس بودن لپ تاپ و كامپيوتر براي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دكتري تخصصي
 :S11وجود اتاق براي دانشجويان
 :S12برگزاري كارگاه هاي منظم جهت دانشجويان و اساتيد

 Wنقاط ضعف
: W1محدوديت تعداد اعضاي هيات علمي تمام وقت مركز
 :W2محدوديت فضاي مركز
 :W3محدود بودن پهناي باند اينترنت دانشگاه
 :W4كمبود بودجه جهت اعزام محققين و اساتيد جهت فرصتهاي مطالعاتي
 :W5نداشتن چارت و تشكيالت مستقل
: W6وجود بروكراسي براي برگزاري كارگاه ها و فعاليت هاي آموزشي
 :W8فقدان مجله علمي-پژوهشي در مركز
 :W9كمبود كتاب هاي الكترونيک مرجع
 :W10فقدان پايگاه جمعيتي جهت انجام پژوه هاي تحقيقاتي
 :W11وجود بوروكراسي هاي اداري -مالي جهت همكاري با بخش هاي غير دولتي
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 Oفرصتها
 :O1وجود دفاتر تحقيقاتي  SDHدر دانشگاههاي علوم پزشكي
 :O2امكان جذب دانشجويان بين الملل توسط دانشگاه
 :O3وجود مشاركت شهرداري با دانشگاه مركز
 :O4وجود مشاركت سازمان بهزيستي با مركز
 :O5وجود دبيرخانه SDHوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
 :O6ارزشيابي مراكز تحقيقات بصورت online
 :O7وجود شوراي راهبردي در دانشگاه جهت پيشبرد اهداف مركز
 :O8حمايت وزير بهداشت و رييس دانشگاه از سالمت اجتماعي و مرجع شدن دانشگاه در خصوص
سالمت اجتماعي

 Tتهدیدها
 :T1حساس بودن موضوعات سالمت اجتماعي پژوهشي در زمينه مسايل سالمت اجتماعي
 :T2وجود تحريم هاي بين المللي جهت انتشار مقاالت
 :T3عدم دسترسي به بانكهاي اطالعاتي
 :T4فقدان كتابهاي مرجع به زبان فارسي در زمينه مسايل سالمت اجتماعي
 :T5فقدان دايره المعارف در زمينه مسايل تعيين كننده هاي اجتماعي سالمت
 :T6فقدان بودجه مستقل در مركز
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 :G1O1بروز كردن اولويت هاي پژوهشي مركز تحقيقات SDH

برنامه عملیاتی:
وضعيت سنجه در
ردیف

عنوان فعاليت
Activity

سنجه
Indicator

سال 93
Current
situation

هدف سنجه براي
سال 94
Target

زمان محاسبه سنجه
Schedule

تهیه فهرست نیاز ها و
اولویتهای پژوهشی
سازمانهای مر تبط همچون
G1O1A1

بهزیستی ،رفاه-تعاون و کار،
ستاد مبارزه با مواد مخدر،
شهرداری ،ستاد معاونت

وجود فهرست به روز

فهرست
-------

اولویتهای
پژوهشی

اولویتهای پژوهشی

اردیبهشت 94

ساز مانهای زیربط

تحقیقات و فناوری و مراکز
تحقیقاتی
تهیه پیش نویس اولویتهای
G1O1A2

پژوهشی مرکز (مبتنی بر

نسخه پیش

منابع و شواهد علمی و نیاز

نویس

وجود فهرستی از
-----

کار شناسی شده

سازمانهای مرتبط )
تایید و تصویب
G1O1A3

اولویتهایپژوهشی در شورای
پژوهشی مرکز

G1O1A4

به روز رسانی فهرست اولویتها
در سایت مرکز

اولویتهای پژوهشی

مرداد 94

نهایی شدن فهرست

صورتجلسه
شورای پژوهشی

ثبت اولویتهای
پزوهشی در
سایت مرکز

G1O1A5
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-----

اولویتهای پژوهشی

مهر 94

مرکز (ساالنه )
به روز بودن فهرست
اولویتهای پژوهشی
در سایت مرکز

مرداد 94

اهداف عيني(:)Objectives
 G1توليد و انتشار دانش در حوزة تعيين كنندههاي اجتماعي سالمت و عدالت در
سالمت
 :G1O2اجراي ساالنه حداقل  2طرح مشترک چند مركزي با مراكز علمي داخل  /خارج از كشور و سازمان
هاي داخلي /بين المللي
برنامه عملیاتی:
وضعيت سنجه در
ردیف

عنوان فعاليت
Activity

سنجه
Indicator

سال 93
Current
situation

هدف سنجه براي
سال 94
Target

زمان محاسبه سنجه
Schedule

بر گزاری نشستهای مشترک
G1O2A1

بین مرکز تحقیقات و ساز

صورت جلسات و

مانهای زیربط با هماهنگی

بند های مصوب

به معاونت پژوهشی دانشگاه

دال بر همکاری

حداقل هر سه ماه
---

یک جلسه منجر به
تدوین صورت جلسه

هر سه ماه یکبار از
شروع برنامه

منظور معرفی مرکز

G1O2A2

بازدید اعضائ مرکز از عرصه
های بالقوه ساز مانهای ریربط

----

گزارش بازدید

هر سه ماه یک

هر سه ماه یکبار از

بازدید

شروع برنامه

انجام مکاتبات با ساز مانها و
معرفی پتانسیل ها و
G1O2A3

اولویتهای پژوهشی مرکز و

تعداد مکاتبات

درخواست اولویتهای پزوهشی
سازمانها
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-----

ساالنه

ابتدای هر سال

تدوین پروپوزالهای پژوهشی

G1O2A4

برای سازمانهای بهزیستی،

تعداد قرار

رفاه-تعاون و کار ،ستاد مبارزه

دادهای بسته

با مواد مخدر ،شهرداری ،ستاد

شده با سازمان

معاونت تحقیقات وفناوری و

های مذکور جهت

مراکز تحقیقاتی به منظور

انجام طرح های

طراحی و اجرای طرحهای

مشترک

 ....ت-عداد
قراردادهای بسته
شده

افزایش قراردادهای
بسته شده با ...

آبان 94

مشترک

برگزاری شورای پژوهشی
مرکز خارج از نوبت به منظور
 G1O2A5تسریع و تسهیل تصویب طرح
های پژوهشی سازمانهای

صورتجلسه

افزایش تعداد طرح

شورای پژوهشی

های تصویب شده

پیشنهاد دهنده
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هر دو ماه یکبار

 :G1O3ايجاد و بروز رساني بانک اطالعاتي در خصوص پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه
 SDHدر پايان سال دوم
برنامه عملیاتی:
وضعيت سنجه در
ردیف

G1O3A1

عنوان فعاليت
Activity

سنجه
Indicator

تهیه بانک اطالعاتی و به روز

نمایش لیست به

سال 93
Current
situation

سال 94
Target
تهیه و به روزرسانی

نمودن طرح های ارائه شده،

روز اطالعات

لیست اطالعات

لیست طرح ها و

مصوب ،در حال اجرا و پایان

طرح ها بر روی

طرح ها تا سال 93

اضافه نمودن طرح

یافته

سایت

های سال 94

نمایش لیست به
پیوست لیست طرح های
G1O3A2

هدف سنجه براي

مصوب بر روی سایت مرکز به
دو زبان فارسی و انگلیسی

روز اطالعات
طرح ها بر روی
سایت به هر دو
زبان فارسی و

نمایش لیست
اطالعات طرح ها
به زبان فارسی تا
سال  93بر روی
سایت

انگلیسی

G1O3A3

G1O3A4

G1O3A5
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زمان محاسبه سنجه
Schedule

شهریور  /94به روز
رسانی در پایان هر
فصل

نمایش لیست طرح
ها ی پژوهشی به
روز شده با هر دو
زبان فارسی و
انگلیسی بر روی
سایت

مهر  /94به روز
رسانی در پایان هر
فصل

 :G1O4تسهيل انجام و افزايش تعداد طر ح هاي هدفمند بر اساس اولويتهاي حوزه SDH
ساالنه 4طرح

برنامه عملیاتی:
وضعيت سنجه در
ردیف

عنوان فعاليت
Activity

ارایه گرانت به محققان داخل

G1O4A1

دانشگاه که طرح های هدفمند
مرتبط داشته باشند

G1O4A2

تعداد پروپوزال
مصوب

درخواست ارایه اولویتهای

مستندات مربوط

پژوهشی در حوزه
SDH
از گروههای آموزشی

به اولویت های

تسهیل و تسریع داوری

G1O4A3

سنجه
Indicator

سال 93
Current
situation

پروپوزالهای ارسالی به صورت
الکترونیک

پژوهشی مرتبط
گروههای آموزشی

----

هدف سنجه براي
سال 94
Target

وضع قرارداد
پژوهشی مصوب

زمان محاسبه سنجه
Schedule

پایان شهریور 94

منظور نمودن ساالنه
-----

اولویتهای گروهها در
فهرست اولویتهای

مهر 94

مرکز
کاهش زمان داوری و

زمان داوری

تصویب به مدت 30

پروپوزال

درصد

G1O4A4

G1O4A5
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هر سه ماه

 :G1O5افزايش انتشار مقاالت در مجالت معتبر خارجي نسبت به سال قبل به ميزان  %20و
در مجالت داخلي به ميزان  10در صد
برنامه عملیاتی:

وضعيت سنجه در
ردیف

عنوان فعاليت
Activity

سنجه
Indicator

سال 93
Current
situation

هدف سنجه براي
سال 94
Target

زمان محاسبه سنجه
Schedule

تهیه لیست مجالت داخل و
خارج از کشور مرتبط با
موضوع مرکز (متناسب با
G1O5A1

نوع مجالت ، (ISI) I
III ،(Pubmed) II

نبود لیست مجالت
وجود لیست

داخل و خارج از

مجالت

کشور مرتبط با
موضوع مرکز

) )(Scopusو مجالت علمی

تهیه و بروز نمودن
لیست مجالت داخل

مهر  /94به روز

و خارج از کشور

رسانی در پایان هر

مرتبط با موضوع

فصل

مرکز

پژوهشی
پیوست لیست مجالت داخل و
G1O5A2

خارج از کشور مرتبط با
موضوع مرکز بر روی سایت

نبود لیست مجالت

در دسترس پذیری

نمایش لیست

داخل و خارج از

لیست مجالت داخل

مجالت بر روی

کشور مرتبط با

و خارج از کشور

سایت

موضوع مرکز بر

مرتبط با موضوع

روی سایت

مرکز

مهر 94

حداقل  3مشاوره
G1O5A3

ارایه مشاوره تخصصی جهت
نگارش مقاالت داخلی و

----

تعداد مقاالت

خارجی

برای هر مقاله
پیشنهاد شده به
مرکز

G1O5A4
G1O5A5
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هر سه ماه

 :G1O6افزايش مقاالت ارائه شده در كنفرانس هاي داخلي و خارجي به ميزان  10در صد
برنامه عملیاتی:
وضعيت سنجه در
ردیف

G1O6A1

G1O6A2

عنوان فعاليت
Activity

سنجه
Indicator

سال 93
Current
situation

تهیه بانک اطالعاتی همایش

وجود بانک

نبود بانک اطالعاتی

های داخل کشور مرتبط با

اطالعات همایش

مربوط به همایش

مرکز

های داخلی

ها

الصاق اطالعات همایش ها بر

نمایش اطالعات

روی سایت

بر روی سایت

تهیه بانک اطالعاتی لیست
G1O6A3

همایش های خارج از کشور
مرتبط با الین تحقیقاتی
مرکز

G1O6A4

اطالعات بر روی
سایت

بر روی سایت

فصل

های خارجی

16

در سال 94

فصل

روزرسانی اطالعات

همایش ها

G1O6A5

همایش های داخلی

رسانی در پایان هر

رسانی در پایان هر

اطالعات همایش

روی سایت

اطالعاتی مربوط به

عدم نمایش

اطالعاتی مربوط به

بر روی سایت

ایجاد بانک

آبان  /94به روز

نمایش و به

وجود بانک

الصاق اطالعات همایش ها بر

سال 94
Target

زمان محاسبه سنجه
Schedule

آبان  /94به روز

نداشتن بانک

نمایش اطالعات

هدف سنجه براي

ایجاد بانک
اطالعاتی مربوط به
همایش های خارجی
در سال 94

آذر  /94به روز
رسانی در پایان هر
فصل

عدم نمایش

نمایش و به

آذر  /94به روز

اطالعات بر روی

روزرسانی اطالعات

رسانی در پایان هر

سایت

بر روی سایت

فصل

 :G1O7تاليف حداقل  1كتاب در حوزه تعيين كننده هاي اجتماعي تا پايان سال سوم برنامه
برنامه عملیاتی:
وضعيت سنجه در
ردیف

G1O7A1

G1O7A2

عنوان فعاليت
Activity

تهیه لیست عناوین و کتب
مورد نیاز مرکز

تعیین اولویت تدوین کتاب
مورد نیاز در شورا ی مرکز

تسهیل فرایند درخواست و
G1O7A3

پیگیری چاپ در انتشارات
دانشگاه

سنجه
Indicator

سال 93
Current
situation

هدف سنجه براي
سال 94
Target

زمان محاسبه سنجه
Schedule

مشخص نمودن

وجود لیست
کتاب های مورد
نیاز

نبود لیست کتاب

لیست کتاب های

های مورد نیاز

مورد نیاز و خریداری

شهریور 94

آن ها

صورتجلسه شورا

مکاتبات با

مشخص نبودن

روشن نمودن

اولویت ها جهت

اولویت های تدوین

تدوین کتب

کتب مورد نیاز

چا پ به موقع کتاب

انتشارات

G1O7A4

G1O7A5
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شهریور 94

شهریور 94

 :G1O8ترجمه حداقل  2كتاب تا پايان سال سوم برنامه
برنامه عملیاتی:
وضعيت سنجه در
ردیف

عنوان فعاليت
Activity

سنجه
Indicator

تعیین اولویت جهت ترجمه
G1O8A1

کتاب مورد نیاز در شورا ی

صورتجلسه شورا

مرکز

تشکیل تیم جهت ترجمه

وجود مستندات

G1O8A2

کتاب

G1O8A3

تشکیل جلسات به منظور

وجود

ترجمه کتب

صورتجلسات

هماهنگی چاپ کتاب در

وجود کتب

دانشگاه

تالیف شده

G1O8A4

کتب ترجمه شده

سال 93
Current
situation

سال 94
Target

مشخص نبودن

روشن نمودن

اولویت ها جهت

اولویت های ترجمه

ترجمه کتب

کتب مورد نیاز

مشخص نبودن

تشکیل تیم و

اعضای تیم ترجمه

ترجمه حداقل 1

کتاب

کتاب

عدم برگزاری
جلسات به منظور
تدوین کتب

عدم انجام
هماهنگی جهت
چاپ کتاب

G1O8A5
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هدف سنجه براي

زمان محاسبه سنجه
Schedule

مهر 94

مهر 94

برگزاری حداقل 12
جلسه به منظور
ترجمه کتاب و

آبان 94

پایش فرایند آن

هماهنگی های انجام
شده و قرار گیری
کتاب در فرایند چاپ
انتشارات دانشگاه

اردیبهشت 95

 : G2ترجمه و انتقال دانش در حوزة  SDHو عدالت در سالمت

 :G2O1انتشار دانش حاصل شده در قالب حداقل دو خالصه سياستي تا پايان برنامه
برنامه عملیاتی:
وضعيت سنجه در
ردیف

عنوان فعاليت
Activity

سنجه
Indicator

سال 93
Current
situation

تعداد کارگاه های
G2O1A1

برگزاری کارگاه آموزشی
چگونگی تدوین خالصه
سیاستی

G2O1A2

آموزشی برگزار
شده و نمایش
اطالعات آن بر
روی سایت مرکز

تشکیل کمیته تدوین خالصه

صورت جلسات

سیاستی با حضور اساتید و

مربوط به

دانشجویان مرکز جهت تهیه و

جلسات کمیته

تدوین خالصه های سیاستی

تدوین خالصه

از طرح های پژوهشی انجام

سیاستی و

شده در مرکز

معرفی اعضای

عدم برگزاری
کارگاه آموزشی
تدوین خالصه
سیاستی

نبود کمیته تدوین
خالصه سیاستی

هدف سنجه براي
سال 94
Target

زمان محاسبه سنجه
Schedule

برگزاری کارگاه
آموزشی تدوین

مهر 94

خالصه سیاستی

تشکیل کمیته و
تدوین حداقل یک

اسفند 94

خالصه سیاستی

کمیته

پیوست فرم
G2O1A3

تهیه فرمت تدوین خالصه
سیاستی

تدوین خالصه
سیاستی بر روی
سایت مرکز

19

مشخص نبودن

مشخص نمودن

فرمت تدوین

فرمت تدوین خالصه

خالصه سیاستی

سیاستی

آذر 94

ذکر بند مربوط به
لزوم تهیه خالصه

G2O1A4

اصالح فرمت پروپوزال طرح

فرم اصالح شده

های پژوهشی مرکز و ذکر بند

پروپوزال طرح

مربوط به لزوم تهیه خالصه

های پژوهشی و

سیاستی در آن

نمایش آن بر
روی سایت

عدم ذکر بند

سیاستی در فرمت

مربوط به لزوم تهیه

پروپوزال طرح

خالصه سیاستی در

پژوهشی مرکز و

فرمت پروپوزال

اجباری نمودن تهیه

طرح پژوهشی

خالصه های

مرکز

سیاستی حاصل از

دی 94

طرح های پژوهشی

G2O1A5

تنظیم خالصه سیاستی

G2O1A6

انتشار خالصه سیاستی

خالصه سیاستی

عدم تنظیم خالصه

تهیه حداقل 1

تهیه شده

سیاستی

خالصه سیاستی

خالصه سیاستی

عدم انتشار خالصه

انتشار حداقل 1

منتشر شده

سیاستی

خالصه سیاستی
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اسفند 94

اردیبهشت 95

 :G2O2انتشار نتايج تحقيقات در نشريات براي مردم به ميزان دو عدد در پايان سال سوم
برنامه عملیاتی:
وضعيت سنجه در
ردیف

عنوان فعاليت
Activity

سنجه
Indicator

سال 93
Current
situation

تهیه مطالب از مطالعات انجام
G2O2A1

شده در مرکز  ،برای مردم

مطالب تهیه شده

عدم تهیه مطالب

جهت انتشار در نشریات و

برای مردم

مرتبط برای مردم

سایت مرکز

هدف سنجه براي
سال 94
Target

زمان محاسبه سنجه
Schedule

تهیه مطالب در
زمینه حداقل یک

بهمن 94

موضوع برای مردم

هماهنگی های انجام
G2O2A2

هماهنگی و چاپ نتایج در
نشریات و سایت مرکز

مطالب منتشر

عدم انتشار مطالب

شده و قرار گیری

شده درنشریات

مرتبط در حوزه

مطالب در فرایند

و سایت مرکز

 SDHبرای مردم

چاپ و انتشار در
نشریات

G2O2A3

G2O2A4
G2O2A5
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بهمن 94

 :G3ارتقاء كمي و كيفي گنجينه انساني پژوهشگر

 :G3O1طراحي و اجراي كارگاهها و سمينارهاي آموزشي در سال
برنامه عملیاتی:
وضعيت سنجه در
ردیف

G3O1A1

G3O1A2

عنوان فعاليت
Activity

نیازسنجی و اولویت بندی
کارگاهها مورد نیاز اعضاء

سنجه
Indicator

سال 93
Current
situation

فهرست

هدف سنجه براي
سال 94
Target

وجود برنامه بدون

اولویتهای

برگزاری کارگاه

کارگاهی

برگزاری و شرکت اعضاء و

صدور گواهی

شرکت اعضاء و

دانشجویان در کارگاهها

شرکت اعضاء

دانشجو در کارگاه

زمان محاسبه سنجه
Schedule

شهریور 94
آذر 94
اسفند 94

هر سه ماه

برگزاری سمینارهای

G3O1A3

برگزاری سمینار

علمی شش ماهه اول

برگزاری سمینارهای علمی

وجود اسالید ها

علمی  3نفر از

و دوم مربوط به

شهریور 94

پایان نامه دانشجویان مرکز

در سایت

دانشجویان دکتری

پایان نامه

اسفند 94

دوره اول مرکز

دانشجویان دکتری
دوره دوم

G3O1A4

برگزاری نشست های علمی و
ژورنال کالب برای دانشجویان

نمایش گزارش

برگزاری  ...نشست

برنامه اجرایی در

علمی و ژورنال

سایت

کالب

22

برگزاری  ...نشست
علمی و ژورنال کالب

مهر 94

برگزاری سمینار علمی گزارش
G3O1A5

طرح های پژوهشی
دانشجویان

G3O1A6

نمایش گزارش
در سایت

برگزاری نشست های ساالنه با

صورتجلسات

حضور فارغ التحصیالن مرکز

مربوط به نشست
های ساالنه

G3O1A7
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برگزاری ....

برگزاری حداقل 3

سمینار علمی

سمینار علمی

گزارش طرح های

گزارش طرح های

پژوهشی

پژوهشی

دانشجویان

دانشجویان

عدم برگزاری

برگزاری نشست

نشست با حضور

های ساالنه با حضور

فارغ التحصیالن

فارغ التحصیالن

مرکز

مرکز

شهریور 94
اسفند 94

بهمن 94

 :G3O2جذب حداقل  2نيروي هيئت علمي تا پايان سال سوم برنامه و يک نفر دكتري غير
هيات علمي

برنامه عملیاتی:
وضعيت سنجه در
ردیف

G3O2A1

G3O2A2

G3O2A3

عنوان فعاليت
Activity

پی گیری فراخوان جذب سال
93

مکاتبه جهت فراخوان جذب
سال 94

هدف سنجه براي

زمان محاسبه

سال 94
Target

سنجه
Schedule

نفر هیات علمی

 1نفر هیات علمی

پایان شهریور

نفر هیات علمی

 1نفر هیات علمی

پایان سال 94

 1نفر دکتری

پایان شهریور

سنجه
Indicator

مکاتبه و پی گیری جذب

نفر دکتری

دکتری غیر هیات علمی

مرتبط

سال 93
Current
situation

G3O2A4

G3O2A5
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