
 
 
 
 
 
 
 

 عوامل اجتماعی موثر بر سالمت   برنامه عملیاتی مرکز تحقیقات

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 1400سال 

 



 

 

 

 

 ه:مقدم

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی    1391موسسه اي دولتی است که از سال    عوامل اجتماعی موثر بر سالمتمرکز تحقیقات  

می نماید. همچنین،    عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر سالمت و ارتقاي آن فعالیتمرکز به صورت محوري در زمینه    نست. ایالرستان فعالیت خود را آغاز نموده  

هاي اجتماعی  شناخت و مداخله در زمینه تعیین کننده هدف این مرکز، ایجاد بستر و فضاي مناسب براي محققین جهت انجام پژوهش هاي کاربردي در زمینه  

  این   ربیت محققین توانمند درهمچنین تهاي مناسب در جهت تبیین عدالت در سالمت و  سالمت و عدالت در سالمت در سطح استان وکشور و یافتن راه 

 می باشد.به منظور مشارکت در توسعه و ارتقاي سالمت جامعه  زمینه

 

 اعضاي کمیته تدوین برنامه عملیاتی مرکز 

 

 علمی  سمت نام اعضاي تدوین کننده  ردیف
 رئیس مرکز  ماندانا ساکی دکتر  1
 معاون مرکز  مسعود بهزادي فردکتر  2
 رییس اداره مراکز تحقیقات  دکتر بهروز عزت پور  3

 کارشناس مرکز  دنیا فرزانه یگانه 4



 

 

 اهداف:

 الف) اهداف کلی:

 تولید؛ انتشار و ترجمان دانش در حوزه عوامل اجتماعی موثر بر سالمت .۱

 عوامل اجتماعی موثر بر سالمتهاي مرکز تحقیقات  توسعه زیر ساخت .۲

 عوامل اجتماعی موثر بر سالمت و محققین مرکز تحقیقات  توانمند سازي پژوهشگران .۳

 و بیماري هاي غیر واگیر اقدام به خودکشی؛ اطالعاتی سالمت محور در زمینه سرطان هاي ایجاد بانک .۴

 هاي عوامل اجتماعی موثر بر سالمت فعالیتدر راستاي  منطقه اي-در سطح ملی هاي بین بخشی توسعه همکاري .۵

 

 عوامل اجتماعی موثر بر سالمتدانش در حوزه  و ترجمان انتشار تولید؛: 1هدف کلی 

 

 اهداف اختصاصی:

درصــد بیشــتر    5به میزان    1400) با افیلیشــن مرکز در ســال ISI, Pubmed, Scopus: افزایش تعداد مقاالت علمی نمایه شــده در مجالت بین المللی (1-1

 1399نسبت به سال 

 1400در سال  عوامل اجتماعی موثر بر سالمت تی در شوراي پژوهشی مرکز تحقیقاتطرح تحقیقا 15: تصویب 2-1

 1400) رشته هاي مرتبط با مرکز تحقیقات در سال Q1برتر ( %25مقاله در مجالت  3: چاپ حداقل 3-1

 1400شترك با اعضاي هیئت علمی خارج از دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال : تصویب حداقل دو عنوان پروژه تحقیقاتی م4-1

 مشروط به اختصاص کد اخالق پایان نامه راکد مرتبط با مرکز تحقیقات 3چاپ حداقل : 5-1



 تحقیقات مقاله مرور سیستماتیک و متاآنالیز  مرتبط با مرکز 3: کمک به اعضاي هیات علمی عالقمند در نگارش حداقل 6-1

 

 

 

 

 جدول فعالیت ها

  1400) با افیلیشن مرکز در سال ISI, Pubmed, Scopusافزایش تعداد مقاالت علمی نمایه شده در مجالت بین المللی ( — 1-1هدف اختصاصی شماره 

 1399درصد بیشتر نسبت به سال   5به میزان 

 توضیحات  بودجه (به تومان) مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف
ا مجالت ( 1 ایی ـب ـــن ــی آشـ اي آموزشـ اه ـه ارـگ  ,ISIبرگزاري ـک

Scopus, Pubmed  (  ، ه اـل ارش مـق ارش  ، نـگ ام و نـگ مرور انـج
تماتیک و متا آنالیز یـس ی   ـس مرتبط با حیطه اولویت هاي پژوهـش

 مرکز تحقیقات

ــال  رئیس و معاون مرکز ســ هــار  ـب
1400 

 دانشکده داروسازي
 دانشکده پزشکی

  تومان 1000000

حذف سـقف تعداد و هزینه هاي طرح هاي تحقیقاتی اعضـاي  2
 هیئت علمی

  - مرکز ابتداي سال رئیس و معاون مرکز

اي  3 ی مرکز تحقیقات به اعـض انی اولویت هاي پژوهـش اطالع رـس
 هیئت علمی خارج از دانشگاه

  - مرکز طی سال رئیس و معاون مرکز

مـعــاون   مورد)3مقاله (حداقل  راکد به دانشجویی نامه هاي پایان تبدیل 4 یـس و  و  رـئ
 مرکزکارشناس 

  تومان 7500000 مرکز طی سال

   مرکز طی سال رئیس و معاون مرکز تشکیل تیم نگارش مقاالت مرور سیستماتیک و متا آنالیز 5
 



 جدول گانت فعالیت 

 

 اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر شهریور مرداد  تیر خرداد  اردیبهشت فروردین 
نایی با مجالت ( ی آـش )  ISI, Scopus, Pubmedبرگزاري کارگاه هاي آموزـش

ــتماتیک و متا آنالیز ــیسـ مرتبط با   ، نگارش مقاله ، انجام و نگارش مرور سـ
 حیطه اولویت هاي پژوهشی مرکز تحقیقات

* * *          

اي هیئت   ی مرکز تحقیقات به اعـض انی اولویت هاي پژوهـش علمی  اطالع رـس
 خارج از دانشگاه

 * *  *  *  *   * 

 * * * * * * * * * * * * مقاله راکد به دانشجویی نامه هاي پایان تبدیل
د در نـگارش ـحداـقل  ات علمی عالقمـن ــاي هـی ه اعضـ ه مرور  3کـمک ـب اـل مـق

 سیستماتیک و متاآنالیز  مرتبط با مرکز تحقیقات
* * * * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1400در سال  عوامل اجتماعی موثر بر سالمت تی در شوراي پژوهشی مرکز تحقیقاتطرح تحقیقا 15تصویب : 2-1هدف اختصاصی 

 

 توضیحات بودجه (به تومان) مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف
عــاون اولویت هاي پژوهشی مرتبط با مرکز به روز رسانی 1 ـم و  س  ـی و   رـئ

 مرکز کارشناس
   مرکز ابتداي سال

ــی مرکز تحقیقات  2 ــانی اولویت هاي پژوهش ــایتاطالع رس به تمامی   از طریق س
 اعضاي هیئت علمی دانشگاه

عــاون ـم و  س  ـی و   رـئ
 مرکز کارشناس

   مرکز ابتداي سال

تحقیقاتی دـستگاه هاي اجرایی داخل و کز ااطالع رـسانی اولویت هاي پژوهـشی مر 3
 شبکه هاي اجتماعی مصوبخارج استان از طریق وب سایت مرکز و 

عــاون ـم و  س  ـی و   رـئ
 مرکز کارشناس

   مرکز ابتداي سال

پروپوزال هاي تحقیقاتی ثبت شـده در  تصـویب  تسـریع در انجام فرایند داوري و 4
 در شوراي پژوهشی مرکز، سامانه مرکز 

عــاون   ـم و  س  ـی و رـئ
 مرکزکارشناس 

   مرکز طی سال

در  مصـــوبعقد قرارداد طرح هاي تحقیقاتی  و  بررســـی مالی  تســـریع در روند   5
 مرکزشوراي پژوهشی 

عــاون ـم و  س  ـی و   رـئ
 مرکز کارشناس

   مرکز طی سال

   مرکز طی سال رئیس و معاون مرکز تحقیقاتی مراکز بین و مرکزي چند تحقیقات طراحی  6
   مرکز طی سال مرکزرئیس و معاون  اطالع رسانی فراخوان طرح هاي پژوهشی سازمان برنامه و بودجه 7

 

 

 

 

 

 



 جدول گانت فعالیت 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 
           * * با مرکز تعیین اولویت هاي پژوهشی مرتبط

ی مرکز تحقیقات  انی اولویت هاي پژوهـش ایتاطالع رـس  از طریق ـس
 به تمامی اعضاي هیئت علمی دانشگاه

* * * * * * * * * * * * 

تحقیقاتی دســتگاه هاي کز ااطالع رســانی اولویت هاي پژوهشــی مر
اجرایی داخل و خارج اـستان از طریق وب ـسایت مرکز و ـشبکه هاي 

 اجتماعی مصوب

* * * * * * * * * * * * 

ــریع در انجام فرایند داوري و ــویب  تس پروپوزال هاي تحقیقاتی   تص
 در شوراي پژوهشی مرکز، ثبت شده در سامانه مرکز 

* * * * * * * * * * * * 

ــریع در روند   ــی مالی  تسـ عقد قرارداد طرح هاي تحقیقاتی و  بررسـ
 مرکزدر شوراي پژوهشی  مصوب

* * * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * * * تحقیقاتی مراکز بین و مرکزي چند تحقیقات طراحی 
 * * * * * * * * * * * * اطالع رسانی فراخوان طرح هاي پژوهشی سازمان برنامه و بودجه

 

 

 

 

 

 

 



 1400در سال   عوامل اجتماعی) رشته هاي مرتبط با مرکز تحقیقات Q1برتر ( % 25مقاله در مجالت  3: چاپ حداقل 3-1هدف اختصاصی 

 

 توضیحات  بودجه (به تومان) مکان زمان مسدول شرح وظایف ردیف
نایی با مجالت بین المللی   1 ی آـش برتر  ISI 25%برگزاري کارگاه هاي آموزـش

)Q1مرتبط با حیطه اولویت هاي پژوهشی مرکز تحقیقات ( 
مـعــاون   رئـیـس و 

 مرکز
ــار  ــهـ بـ

1400 
  نایک میلیون توم پزشکیدانشکده 

ــنهاد   3 ــده مقاالت دارايتشــویق محققین  پیش با افیلیشــن مرکز در  چاپ ش
 در جشنواره پژوهشی) Q1برتر هر رشته ( %25مجالت 

مـعــاون   رئـیـس و 
 مرکز

ــفنـد  اسـ
ــال  ســـ

1400 

  - مرکز

ــانی  4 ــا هیئت علمی و  بهاطالع رسـ ــویق در محققین در رابطه با اعضـ تشـ
ی نواره پژوهـش ده   مقاالتبراي   جـش ن مرکز تحقیقات در چاپ ـش با افیلیـش

 ) Q1برتر ( %25مجالت 

ـمعــاون   و  و رـئـیس 
 مرکزکارشناس 

  - مرکز طی سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول گانت فعالیت 

 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 
نایی با مجالت بین المللی   ی آـش  ISIبرگزاري کارگاه هاي آموزـش

ــی مرکز  Q1برتر ( 25% اي پژوهشـ ه اولوـیت هـع ا حیـط ) مرتبط ـب
 تحقیقات

*  *    *   *   

ــویق محققین   ــده  مقاالت دارايتش ــن مرکز در  چاپ ش با افیلیش
 در جشنواره پژوهشی) Q1برتر هر رشته ( %25مجالت 

        *    

انی   ا هیئت ع بهاطالع رـس ویق  ا لمی و محققین در رابطه باعـض تـش
ده  مقاالتبراي   در جشـنواره پژوهشـی با افیلیشـن مرکز  چاپ ـش
 ) Q1برتر ( %25تحقیقات در مجالت 

* * * * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1400تصویب حداقل دو عنوان پروژه تحقیقاتی مشترك با اعضاي هیئت علمی خارج از دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال  4-1هدف اختصاصی 

 

 توضیحات  بودجه (به تومان)  مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف
ایی اعضـاي هیئت علمی خارج از دانشـگاه که پتانسـیل همکاري با  1 ناـس ـش

 مرکز تحقیقات را دارند
  - دانشکده بهداشت طی سال رئیس و معاون مرکز

ــی مرکز تحقیـقات (از طریق ایمـیل،   2 ــانی اولوـیت ـهاي پژوهشـ اطالع رسـ
کانال، تلگرام) اعـضا هیئت علمی خارج از دانـشگاه که پتانـسیل همکاري با 

 رکز تحقیقات را دارندم

  - دانشکده بهداشت طی سال رئیس و معاون مرکز

ــگاه که  4 ــا هیئت علمی خارج از دانش ــترك با اعض ــات مش برگزاري جلس
پتانســیل همکاري با مرکز تحقیقات را دارند در راســتاي جلب همکاري 

 بین بخشی با آن ها

  - دانشکده بهداشت طی سال رئیس و معاون مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انت فعالیت جدول گ

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 
شــناســایی اعضــاي هیئت علمی خارج از دانشــگاه که پتانســیل  

 همکاري با مرکز تحقیقات را دارند
* * * * * * * * * * * * 

اطالع رســـانی اولویت هاي پژوهشـــی مرکز تحقیقات (از طریق 
ایمیل، کانال، تلگرام) اعضـــا هیئت علمی خارج از دانشـــگاه که 

 پتانسیل همکاري با مرکز تحقیقات را دارند

* * * * * * * * * * * * 

برگزاري جلـسات مـشترك با اعـضا هیئت علمی خارج از دانـشگاه  
تاي جلب   یل همکاري با مرکز تحقیقات را دارند در راـس که پتانـس

 هاهمکاري بین بخشی با آن 

* * * * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عوامل اجتماعی موثر بر سالمتتوسعه زیر ساخت هاي مرکز تحقیقات : 2هدف اختصاصی 

 

 

 

 اهداف اختصاصی:

 1400تامین فضاي فیزیکی مناسب براي مرکز تحقیقات در سال  -۱

 1400سال  درمرکز تحقیقات  تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز -۲

 مورد نیاز مرکز تحقیقات  عضو هیات علمی تعهد خدمت جذب یک -۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1400تامین فضاي فیزیکی مناسب براي مرکز تحقیقات در سال : 1-2هدف اختصاصی 

 
 توضیحات بودجه (به تومان) مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف

عــاون فضاي فیزیکی پیگیري تامین 1 ـم و  س  ـی و   رـئ
 مرکز کارشناس

    در طی سال

 

 

 

 جدول گانت فعالیت 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 
ــاي تامین  مـکاتـبه با مـعاون تحقیـقات و فـناوري جـهت  فضـ

 فیزیکی
* * * * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1400تا پایان سال  عوامل اجتماعی: تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز مرکز تحقیقات 2-2هدف اختصاصی 

 توضیحات بودجه مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف
عــاون   تهیه لیست تجهیزات و امکانات مورد نیاز مرکز 1 ـم و  س  ـی و رـئ

 مرکز کارشناس
   مرکز تحقیقات ابتداي سال

طوح تنظیم و   2 ت تجهیزات مورد نیاز مرکز تحقیقات به ـس ال درخواـس ارـس
 باالتر

عــاون ـم و  س  ـی و   رـئ
 مرکز کارشناس

   مرکز تحقیقات ابتداي سال

پیگیري درخواســت تامین تجهیزات مورد نیاز مرکز تحقیقات از ســطوح  3
 باالتر

و س  ـی عــاون  رـئ و   ـم
 مرکز کارشناس

   مرکز تحقیقات ابتداي سال

 
 

 

 فعالیت جدول گانت 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 
 * * * * * * * * * * * * تهیه لیست تجهیزات و امکانات مورد نیاز مرکز

ت تجهیزات مورد نیاز مرکز تحقیقات  ال درخواـس تنظیم و ارـس
 به سطوح باالتر

* * * * * * * * * * * * 

ــت تامین تجهیزات مورد نیاز مرکز تحقیقات پیگیري   درخواس
 از سطوح باالتر

* * * * * * * * * * * * 

 

 

 



 عوامل اجتماعی موثر بر سالمت مورد نیاز مرکز تحقیقات و یک کارشناس ثابت  هیات علمی تعهد خدمتنفر  یک جذب  3-2هدف اختصاصی 

 توضیحات بودجه مکان زمان مسئول شرح وطایف ردیف
ــت   1 ــال درخواسـ و ـیک   تعـهد ـخدـمتنفر نیروي    ـیک ـجذبتنظیم و ارسـ

 مورد نیاز مرکز تحقیقات  کارشناس ثابت
   مرکز تحقیقات ابتداي سال رئیس و معاون مرکز

و یک کارشـــناس    تعهد خدمتنفر نیروي    یک  جذبپیگیري درخواســـت  2
 مورد نیاز مرکز تحقیقات  و تمام وقت ثابت

   مرکز تحقیقات ابتداي سال رئیس و معاون مرکز

 
 

 

 جدول گانت فعالیت 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 
و    تعهد خدمتنفر نیروي   یکتنظیم و ارســال درخواســت تامین  

 مورد نیاز مرکز تحقیقات یک کارشناس ثابت
* * * * * * * * * * * * 

ــت   د ـخدـمتنفر نیروي   ـیکپیگیري درخواسـ و ـیک   مورد  تعـه
 نیاز مرکز تحقیقات کارشناس ثابت

* * * * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 



 عوامل اجتماعی موثر بر سالمتو محققین مرکز تحقیقات  توانمند سازي پژوهشگران: 3هدف کلی 

 

 

 اهداف اختصاصی:

 1400برگزاري کارگاه هاي آموزشی مورد نیاز اساتید، دانشجویان و محققین مرکز تحقیقات در سال  .۱

 1400برگزاري یک سمینار یا همایش یک روزه علمی براي اساتید، دانشجویان و محققین مرکز تحقیقات در سال  .۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1400برگزاري کارگاه هاي آموزشی مورد نیاز اساتید، دانشجویان و محققین مرکز تحقیقات در سال : 1-3هدف اختصاصی 

 

 توضیحات بودجه مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف
د،    10برگزاري   1 ــاتـی از اسـ ــی مورد نـی اه آموزشـ ارـگ ـک

 دانشجویان و محققین مرکز تحقیقات
دانشـکده داروسـازي  ابتداي سال رئیس و معاون مرکز 

 پزشکی  دانشکده
  میلیون تومان پنج

 

 جدول گانت فعالیت 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 
ــنجی   ــاتـید،    ـهايـکارـگاه  عـناویننـیاز سـ ــی مورد نیز اسـ آموزشـ

 دانشجویان و محققین مرکز تحقیقات
* *           

ــاتید، دانشــجویان و  10برگزاري  ــی مورد نیاز اس کارگاه آموزش
 محققین مرکز تحقیقات

* * * * * * * * * * * * 

 

 99اساتید، دانشجویان و محققین مرکز تحقیقات در سال برگزاري یک سمینار یا همایش یک روزه علمی براي  2-3هدف اختصاصی 

 توضیحات بودجه مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف
جویان و محققین مرکز  1 اتید، دانـش مینار یک روزه علمی براي اـس تعیین موـضوع ـس

 1400تحقیقات در سال 
   مرکز تحقیقات ابتداي سال رئیس و معاون مرکز

ویان و محققین مرکز یک روزه علمی براي اســـاتید، دانشـــج برگزاري ســـمینار 2
 1400تحقیقات در سال 

   تحقیقاتمرکز  طی سال رئیس و معاون مرکز

 

 



 

 جدول گانت فعالیت 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 
تعیین موضـــوع ســـمینار یک روزه علمی براي اســـاتید، 

 1400دانشجویان و محققین مرکز تحقیقات در سال 
* *           

برگزاري ـسمینار یک روزه علمی براي اـساتید، دانـشجویان  
 1400و محققین مرکز تحقیقات در سال 

* * * * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ایجاد بانک هاي اطالعاتی سالمت محور در زمینه سرطان؛ اقدام به خودکشی و بیماري هاي غیر واگیر – 4هدف کلی 



 

 استان سرطانی بیماران  اطالعات بانک طراحی پیگیري : 1-4 اهداف اختصاصی:

 استان اقدام به خودکشی بیماران  اطالعات بانک طراحی یگیري: پ 4-2                      

 : پیگیري طراحی بانک اطالعات بیماري هاي غیر واگیر4-3                      

 

 

 استان سرطانی بیماران  اطالعات بانک طراحی پیگیري: 1-4هدف اختصاصی 

 

 توضیحات (ریال)  بودجه مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف

 اطالعات آوري جمع پیگیري 1

 استان سرطانی بیماران

ـمعــاون   و  و  رـئـیس 
 مرکزکارشناس 

 تحقیقاتمرکز  ابتداي سال
 معاونت بهداشتی

 معاونت درمان

  

 
 

 جدول گانت فعالیت 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 
 و محققین به ســـرطانی اســـتان بیماران گزارش ارائهتهیه و  

 مرکز اعضاء

* * * * * * * * * * * * 

 

 



 

 

 استان خودکشی اقدام به بیماران  اطالعات بانک طراحی . 2-4هدف اختصاصی 

 توضیحات بودجه مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف
 اطالعات آوري جمع پیگیري 1

 استان اقدام به خودکشی بیماران

و   رئیس و معاون
 مرکز کارشناس

 مرکز تحقیقات در طول سال
 معاونت درمان

 بهداشتیمعاونت 
 پزشکی قانونی

وزال   روـپ ـپ ــا  ــب ب ــاســ ن ـت ـم
پیشـــنهادي و مصـــوبه کمیته  

 مالی

 

 

 دول گانت فعالیت ج

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 
 اعضـاء و محققین به اسـتان اقدام به بیماران گزارش ارائهتهیه و  

 مرکز
        * * * * 

 

 

 

 پیگیري طراحی بانک اطالعات بیماري هاي غیر واگیر: 3-4هدف اختصاصی 

 

 توضیحات (ریال)  بودجه مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف



 اطالعات آوري جمع پیگیري 1

 استان بیماري هاي واگیر

ـمعــاون   و  و  رـئـیس 
 مرکزکارشناس 

 تحقیقاتمرکز  ابتداي سال
 معاونت بهداشتی

 معاونت درمان

  

 
 

 جدول گانت فعالیت 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 
ـــتان  غیرواگیر بیـماران گزارش اراـئهتهـیه و    و محققین ـبه اسـ

 مرکز اعضاء

* * * * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 راستاي فعالیت هاي عوامل اجتماعی موثر بر سالمتمنطقه اي در -توسعه همکاري هاي بین بخشی در سطح ملی:  5هدف کلی 

 

 اهداف اختصاصی : 

تعاون و کار، ـستاد مبارزه با مواد مخدر، ـشهرداري، ـستاد معاونت تحقیقات -ـشناـسایی اولویت هاي پژوهـشی ـسازمانهاي مرتبط همچون بهزیـستی، رفاه:  5-1

 و فناوري و مراکز تحقیقاتی

 پژوهشی سازمانهاي ذي نفع درراستاي اهداف پژوهشی دانشگاه: شناسایی پتانسیل  5-2

 اعالم به مراکزوسازمان هاي مرتبط با عنوان : 5-3

 عقد تفاهم نامه همکاري و پیگیري تهیه و تصویب طرح:  5-4

 اجرا وارائه گزارش پایانی طرح:  5-4

 

 

تعاون و کار، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شهرداري،  -بهزیستی، رفاهشناسایی اولویت هاي پژوهشی سازمانهاي مرتبط همچون  1-5هدف اختصاصی 

 ستاد معاونت تحقیقات و فناوري و مراکز تحقیقاتی 

 توضیحات بودجه مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف
شــناســایی اولویت هاي پژوهشــی ســازمانهاي  1

اه ــتی، رـف ار، -مرتبط همچون بهزیسـ اون و ـک تـع
ــتاد مبارزه با مواد   ــتاد  س ــهرداري، س مخدر، ش

 معاونت تحقیقات و فناوري و مراکز تحقیقاتی

و   رئیس و معاون
 مرکز کارشناس

 مرکز تحقیقات در طول سال
 معاونت درمان

 معاونت بهداشتی
 پزشکی قانونی

وزال   روـپ ـپ ــا  ــب ب ــاســ ن ـت ـم
پیشـــنهادي و مصـــوبه کمیته  

 مالی

 



 جدول گانت فعالیت 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 
شـناسـایی اولویت هاي پژوهشـی سـازمانهاي مرتبط همچون 

ــتی، رـفاه ا مواد مـخدر، -بهزیسـ ارزه ـب اد مـب ـــت ار، سـ اون و ـک تـع

 شهرداري، ستاد معاونت تحقیقات و فناوري و مراکز تحقیقاتی

* * * * * * * * * * * * 

 

 

 

 پتانسیل پژوهشی سازمانهاي ذي نفع درراستاي اهداف پژوهشی دانشگاه شناسایی  2-5هدف اختصاصی 

 توضیحات بودجه مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف
ازمانهاي ذي نفع   1 ی ـس یل پژوهـش ایی پتانـس ناـس ـش

 درراستاي اهداف پژوهشی دانشگاه
و   رئیس و معاون

 مرکز کارشناس
 مرکز تحقیقات در طول سال

 معاونت درمان
 معاونت بهداشتی

 پزشکی قانونی

وزال   روـپ ـپ ــا  ــب ب ــاســ ن ـت ـم
پیشـــنهادي و مصـــوبه کمیته  

 مالی

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول گانت فعالیت 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 
شـناسـایی پتانسـیل پژوهشـی سـازمانهاي ذي نفع درراسـتاي 

 اهداف پژوهشی دانشگاه

* * * * * * * * * * * * 

 

 

 اعالم به مراکزوسازمان هاي مرتبط با عنوان  3-5هدف اختصاصی 

 توضیحات بودجه مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف
ی  1 ــازمان هاي مرتبط با  پ�گ�ی اعالم به مراکزوسـ

 عنوان
و   رئیس و معاون

 مرکز کارشناس
 مرکز تحقیقات در طول سال

 معاونت درمان
 معاونت بهداشتی

 قانونیپزشکی 

وزال   روـپ ـپ ــا  ــب ب ــاســ ن ـت ـم
پیشـــنهادي و مصـــوبه کمیته  

 مالی

 

 

 

 جدول گانت فعالیت 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 
ی   * * * * * * * * * * * * اعالم به مراکزوسازمان هاي مرتبط با عنوانپ�گ�ی

 

 

 

 



 

 همکاري و پیگیري تهیه و تصویب طرح عقد تفاهم نامه  4-5هدف اختصاصی 

 توضیحات بودجه مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف
ه و  1 اري و پیگیري تهـی ه همـک اـم ـن اهم  تـف د  عـق

 تصویب طرح
و   رئیس و معاون

 مرکز کارشناس
 مرکز تحقیقات در طول سال

 معاونت درمان
 معاونت بهداشتی

 پزشکی قانونی

وزال   روـپ ـپ ــا  ــب ب ــاســ ن ـت ـم
پیشـــنهادي و مصـــوبه کمیته  

 مالی

 

 

 

 جدول گانت فعالیت 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 
 * * * * * * * * * * * * عقد تفاهم نامه همکاري و پیگیري تهیه و تصویب طرح

 

 

 اجرا وارائه گزارش پایانی طرح  5-5هدف اختصاصی 

 توضیحات بودجه مکان زمان مسئول وظایفشرح  ردیف
و   رئیس و معاون اجرا وارائه گزارش پایانی طرح 1

 مرکز کارشناس
 مرکز تحقیقات در طول سال

 معاونت درمان
 معاونت بهداشتی

 پزشکی قانونی

وزال   روـپ ـپ ــا  ــب ب ــاســ ن ـت ـم
پیشـــنهادي و مصـــوبه کمیته  

 مالی

 

 



 جدول گانت فعالیت 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 
 * * * * * * * * * * * * اجرا وارائه گزارش پایانی طرح

 

 

 


