فهرست فعالیتهای انجام شده در سال های ارزشیابی ()98-96
 دریافت گرنت پژوهشی از وزارت بهداشت ،نیمادWHO ،
 برگزاری جلسه ترجمان دانش (موجودیت خدمات توانبخشی در نظام سالمت)
 تصویب طرح های پژوهشی
 انتشار مقاالت در مجالت معتبر بین المللی
 انعقاد تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سالمت کرمانشاه در سال 98
 انجام طرح تحقیقاتی مشترک با مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سالمت کرمانشاه
 مشارکت فعال در برگزاری کارگاه های توانمدسازی آموزشی و پژوشی در سطح دانشگاهی و ملی
 طراحی و تهیه گایدالین ها و دستورالعمل هایی در حوزه توانبخشی و مصرف مواد

اقدامات ساختاری انجام شده در سال های ارزشیابی ()98-96


بازنگری و ویرایش اساسنامه مرکز؛



پیشنهاد تغییر نام مرکز به «تعیینکنندههای اجتماعی سالمت»؛



بازنگری و بهروزرسانی اولویتهای پژوهشی؛



بهروزرسانی و طراحی سایت فارسی و طراحی سایت التین.

برنامههای پیشبینیشده برای سال های آتی ()1401-99


انجام مقدمات الزم برای مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت ()WHOCC



اقدام برای جذب گرنت از سازمانها و موسسههای مختلف ازجمله ،وزارت بهداشت ،موسسه نیماد و ...



رایزنی با کشورهای منطقه جهت همکاریهای علمی با تأکید بر رفتارهای پرخطر سالمت؛

 فعال کردن واحد ترجمان دانش مرکز و برگزاری نشستهای ترجمان دانش
 ارتباط با حوزه رسانه ملی جهت انتقال دانش حاصل از طرح های پژوهشی مرکز به زبان ساده و عامیانه


بازبینی و بهروزرسانی اولویتهای پژوهشی مرکز



تصویب طرحهای پیشنهادی ،مبتنیبر اولویتهای تعیینشدهی مرکز



پیگیری برای جذب دانشجو بهصورت دکترای پژوهشی یا MPH

 برگزاری کارگاه های توانمند سازی در زمینه تعیین کننده های اجتماعی سالمت برای مراکز تحقیقات تعیین کننده های
اجتماعی سالمت در سطح کشور
 انعقاد تفاهم نامه همکاری با مراکز تحقیقاتی مرتبط به ویژه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه
های علوم پزشکی کشور
 انجام طرح تحقیقاتی مشترک با مراکز تحقیقات مرتبط به ویژه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه
های علوم پزشکی کشور
 ترجمه و تالیف کتب مرتبط در حوزه تعیین کننده های اجتماعی سالمت

