جهت گیریهای استراتژیک سه ساله( )5939-5931مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سالمت

جهت گیری

اولویت ها

ملزومات

چالش ها

الف) تَسؼِ
ای ٍ
سبختبسی

الف )1پیگیشی هذاسک اسسبلی ٍ دػَت اص کبسشٌبسبى ٍصاستی جْت
ثبصدیذ اص هشکض تحقیقبت ثِ هٌظَس هَافقت قغؼی ٍ اختظبص سدیف
ثَدجِ هستقل ٍ چبست تشکیالت سبصهبًی

تذاٍم فؼبلیت ّب ،حفظ ٍ
استقبی ششایظ اص جولِ ًیشٍّب
ٍ پشسٌل ،اهکبًبت ٍ
تجْیضات ،تشکیالت فؼلی،
اّذاف ٍ اهَس هشثَعِ
حوبیت هؼبًٍت پشتیجبًی ٍ
هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ٍ
داًشگبُ -تبهیي اػتجبس
تبهیي هٌبثغ هبلی ،استجبط ثب
سبیش هشاکض ٍ پیگیشی
ّوبٌّگی ّبی الصم ٍ
ثشگضاسی ّوبیش ّبی
هشتشک ،اًجبم پشٍطُ ّبی
هشتشک ،هٌغقِ ای ٍ هلی،
آشٌبیی ثخش خظَطی ثب
فؼبلیت ّبی هشکض
ثشگضاسی ثشًبهِ ّبی ٍ کبسگبُ
ّبیی جْت آشٌبیی هشدم ثب
هشکض دس جْت افضایش
هشبسکت ّبی هشدهی
تبهیي اػتجبسهبلی
اجشای پشٍطُّبی هشتشک ٍ
دس اختیبس گزاشتي ًتبیج عشح
ّب ٍ ثشگضاسی سویٌبسّب ٍ
ّوبیش ّبی هشتشک
حوبیت اصًخجگبى ػلوی حَصُ
سالهت

تبخیش دس اهش ثبصدیذ ٍ سًٍذ کبس اص
سبل گزشتِ تبکٌَى کِ تَسظ
هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌأٍسی
ٍصاست هتجَع طَست ًگشفتِ
است

الف )2استقبی فضبی فیضیکی ٍ صیشسبختْبی تَسؼِ

الف )3جلت ّوکبسی سبیش هشاکض تحقیقبتی ٍ اسگبًْب دسجْت ثشآٍسدُ
شذى ًیبصّبی پظٍّشی ٍ تقَیت هٌبثغ هبلی ثِ هٌظَسحل هسبئل ٍ
هشکالت جبهؼِ

الف )4هؼشفی تَاًبییْبی هشکضتحقیقبت جْت ثشآٍسدُ کشدى ًیبصّبی
هشتجظ ثب سالهت دس سبیش ثخشْب ،اسگبًْب ٍ هَسسبت دٍلتی ٍ
غیشدٍلتی ٍ داًشگبّْبی هجبٍس

الف )5استجبط ثب سبیش هشاکض تحقیقبتی ثَیظُ دس ساستبی شجکِ ّبی
تحقیقبتی ػضَ

الف )6استقبء شبخض ّبی سالهت ثشای دستیبثی ثِ جبیگبُ اٍل دس
هٌغقِ آسیبی جٌَة غشة.

الف )7تبهیي هٌبثغ ثِ هٌظَس اقذام دسخظَص اّذاف ثشًبهِ ّبی حوبیت هؼبًٍت پشتیجبًی ٍ
هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ٍ
ػولیبتی اٍلَیت داس
سیبست داًشگبُ -تبهیي اػتجبس
حوبیت ٍ تبهیي اػتجبس جْت
الف )8پیگیشی هشکض تحقیقبت سبلوٌذاى دس جْت ایجبد پظٍّشکذُ
جزة ًیشٍی اًسبًی هٌبست ٍ
کبسآهذ هؼبًٍت پشتیجبًی،
هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ٍ
سیبست داًشگبُ

پبییي ثَدى هشبسکت تشکیالتی
کوجَد هٌبثغ هبلی

کوجَد هٌبثغ هبلی

پبییي ثَدى هشبسکت تشکیالتی

گستشدُ ثَدى حَصُ سالهت ٍ
چٌذ ثؼذی ثَدى ػَاهل هَثش ثش
آى
ًذاشتي ثَدجِ هستقل هشکض
تحقیقبت تَسؼِ اجتوبػی ٍ
استقبء سالهت
ًذاشتي ثَدجِ هستقل هشکض
تحقیقبت تَسؼِ اجتوبػی ٍ
استقبء سالهت
استقبی فضبی فیضیکی ٍ صیش
سبختْبی تَسؼِ

الف )9تَسؼِ ٍ تجْیض اهکبًبت هشکض تحقیقبت

ة) تحظیالت ة )1پیگیشی جزة هجذد داًشجَیبى دٍسُ PhD By
تکویلی
 Researchدس سشتِ Health Promotion
ٍ تَاًوٌذ
سبصی
ة )2ثشگضاسی سویٌبسّب ٍ کبسگبُ ّبی پظٍّشی دس ساستبی اّذاف ٍ
سسبلت هشکض تحقیقبت
ة )3تذٍیي ثشًبهِ ّبی تَاًوٌذسبصی آهَصشی ٍ پظٍّشی

ة )4جزة ًیشٍی اًسبًی جذیذ هتٌبست ثب اّذاف ٍ سسبلت هشکض
تحقیقبت دس قبلت پظٍّشگش

ة )5جزة اػضبی ّیئت ػلوی پظٍّشی

ة )6تقَیت ثٌیِ ػلوی گشٍُ پظٍّشی استقبی سالهت جَاًبى ٍ
هیبًسبالى
ة )7تقَیت ثٌیِ ػلوی گشٍُ پظٍّشی استقبی سالهت کَدکبى ٍ
ًَجَاًبى
ة )8تقَیت ثٌیِ ػلوی گشٍُ پظٍّشی استقبی سالهت سبلوٌذاى

حوبیت هؼبًٍت پشتیجبًی ،کوجَد فضبی فیضیکی ٍ
هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ٍ صیشسبختْبی تَسؼِ ،ضؼف دس
سیبست داًشگبُ -تبهیي اػتجبس صیشسبخت ّبی ًشم افضاسی ٍ
سخت افضاسی
ّوبٌّگی ثب ٍصاست هتجَع ٍ
پیگیشی ٍ تکویل ٍ تجْیض
هلضٍهبت عجق ضَاثظ،
حوبیت هبلی ٍ ًیشٍی اًسبًی
تبهیي اػتجبس ،حوبیت هؼبًٍت کوجَد هٌبثغ هبلی
تحقیقبت ٍ فٌبٍسی داًشگبُ
ػولیبتی کشدى چبست
تشکیالتی هشکض ،ثشگضاسی
کبسگبُ ّبی آهَصشی-
پظٍّشی
حوبیت هؼبًٍت پشتیجبًی ٍ کوجَد هٌبثغ هبلی
هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ٍ
داًشگبُ -تبهیي اػتجبس ثشای
ّش فشد
حوبیت هؼبًٍت پشتیجبًی ٍ کوجَد هٌبثغ هبلی
هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ٍ
سیبست داًشگبُ -تبهیي اػتجبس
ثشای ّش فشد
افضایش تَلیذ هقبلِ ّب ٍ عشح کوجَد ًیشٍی اًسبًی هتٌبست ثب
ّبی پظٍّشی ،تَسؼِ گشٍُ ٍ اّذاف هشکض
جزة ًیشٍّبی جذیذ
افضایش تَلیذ هقبلِّب ٍ عشح کوجَد ًیشٍی اًسبًی هتٌبست ثب
ّبی پظٍّشی ،تَسؼِ گشٍُ ٍ اّذاف هشکض ،کوجَد هٌبثغ هبلی
جزة ًیشٍّبی جذیذ
افضایش تَلیذ هقبلِ ّب ٍ عشح کوجَد ًیشٍی اًسبًی هتٌبست ثب
ّبی پظٍّشی ،تَسؼِ گشٍُ ٍ اّذاف هشکض ،،کوجَد هٌبثغ هبلی
جزة ًیشٍّبی جذیذ
افضایش تَلیذ هقبلِ ّب ٍ عشح کوجَد ًیشٍی اًسبًی هتٌبست ثب

ة )9تقَیت ثٌیِ ػلوی گشٍُ پظٍّشی سالهت اجتوبػی ٍ ػذالت دس
سالهت
ّبی پظٍّشی ،تَسؼِ گشٍُ ٍ اّذاف هشکض ،،کوجَد هٌبثغ هبلی
جزة ًیشٍّبی جذیذ
ة )11تَاًوٌذ سبصی هحققبى هشکض ثب هْبستْبی پظٍّشگشی

ة )11حوبیت ٍ پشتیجبًی هٌبست اص پظٍّشگشاى ٍ اسبتیذ

ثشگضاسی کبسگبّْبی الصم دس کوجَد هٌبثغ هبلی
صهیٌِ پظٍّش ،حوبیت هبلی
هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ٍ
سیبست داًشگبُ
کوجَد هٌبثغ هبلی
تبهیي هٌبثغ هبلی

ج) اًتشبسات

ج ) 1اًجبم پظٍّش ّبی تَسؼِ ای ٍ کبسثشدی (ثب تبکیذ ثش تحقیقبت
جبهؼِ ًگش ،هذاخلِ ای ٍ ثیٌش استشاتظیک( ثش اسبع استبًذاسد ّبی
ثیي الوللی ٍ سػبیت اطَل اخالقی

جّ )2ذفوٌذ کشدى تحقیقبت ٍ ثْشُ گیشی اص آًْب دس جْت حل
هشکالت ثْذاشتی ٍ دسهبًی شْش ،هٌغقِ ٍ کشَس ثِ تشتیت اٍلَیت ٍ
اهکبًبت

ج )3ثِ سٍصکشدى اٍلَیتْبی پظٍّشی هشکض ثبتَجِ ثِ کبسثشد آى
دسجبهؼِ

ج )4کبسثشدی ًوَدى ًتبیج پظٍّشْبی اًجبم شذُ ثشای ریٌفؼبى
(سیبستگزاساى ،هذیشاى،هجشیبى ٍػبهِ هشدم)

ج )5افضایش تَلیذ ٍ ثجت هقبالت ػلوی دس هجالت هؼتجش ػلوی-
پظٍّشی داخلی ٍ خبسجی

استقبء ًظبم اًتخبة ،اسصشیبثی
ٍ تؼلین ٍ تشثیت اسبتیذ ٍ
داًشجَیبى
حوبیت اص سَی هؼبًٍت
تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ٍ سیبست
داًشگبُ -جزة هٌبثغ هبلی-
ّبی
اٍلَیت
تؼییي
تحقیقبتی -تذٍیي ثشًبهِ
ّبی تحقیقبتی ٍ ًظبم داس
ًوَدى اجشای عشح ّب -
هشبسکت دسٍى ٍ ثشٍى
ثخشی
ثِ سٍص کشدى اٍلَیت ّبی
پظٍّشی -تشغیت ٍ تشَیق
ثیي ثخشی ٍ ّوکبسی ثب
هشکض تحقیقبت -ایجبد سیستن
دائن اعالػبت ثشای پبیش ٍ
اسصشیبثی ًبثشاثشی ّبی
سالهت
فؼبل ًوَدى گشٍُّبی
پظٍّشی هشکض تحقیقبت،
ثبصًگشی دس اٍلَیت ّبی
پظٍّشی ,تشغیت ٍ تشَیق
ثیي ثخشی ٍ ّوکبسی ثب
سبیش ػالقِهٌذاى حَصُ
پظٍّش ،ایجبد سیستن دائن
اعالػبت ثشای پبیش ٍ
اسصشیبثی ًبثشاثشی ّبی
سالهت
دس اختیبس دادى ًتبیج عشحّب
ریٌفؼبى
اختیبس
دس
هذیشاى،
(سیبستگزاساى،
هجشیبى ٍ ػبهِ هشدم) ،دسگیش
ٍ تشَیق هشدم ثِ هشبسکت،
ّذایت ٍ ًظبمداس ًوَدى
اجشای عشح ّبی تحقیقبتی
ثش اسبع ًیبصّبی جبهؼِ،
هذیشیت استفبدُ اص داًش
تَلیذ شذُ ٍ تشکیل ثبًک
اعالػبتی هحققیي
حوبیت ٍ تشَیق ًَیسٌذگبى
ٍ هحققبى هشاکض ٍ داًشگبُ دس

کن سًگ ثَدى هشبسکت دسٍى ٍ
ثشٍى ثخشی ٍ هشبسکت
هشدهی -کوجَد ًیشٍی اًسبًی ٍ
هبلی

کوجَد هٌبثغ هبلی ٍ اًسبًی دس
ساستبی قشاس دادى ًتبیج دس اختیبس
ریٌفؼبى ٍ ثشًبهِ سیضی دس
ساستبی ثکبسگیشی ٍ اعالعسسبًی
اص ًتبیج پظٍّشّبی اًجبم شذُ

کوجَد هٌبثغ هبلی دس ساستبی
حوبیت اص ًَیسٌذگبى ،کوجَد

جْت سیبست ّبی ٍصاست – هٌبثغ اًسبًی ثب تَجِ ثِ اّذاف
هشکض
تبهیي هٌبثغ
ج )6استقبی کیفی هجلِ تخظظی پظٍّش ٍ سالهت دس جْت کست تبهیي اػتجبس هبلی؛ پیگیشی کوجَد ًیشٍی اًسبًی هتٌبست ثب
ًوبیِ ّبی ثیي الوللی هؼتجش
هکبتجبت ٍ ثْشُ گیشی اص اّذاف هشکض ،کوجَد هٌبثغ هبلی
اسبتیذ ثیي الوللی
ج )7استجبط ثب ثبًکْبی اعالػبتی هؼتجش ٍ تخظظی دًیب دسسشتِ ّب ٍ ّوبٌّگی ٍ اعالع سسبًی ثِ
آى ثبًک ّب -هکبتجبت جْت
حَصُّبی هشتجظ
اخز ًوبیِ – تبهیي ًیشٍی
اًسبًی  ،حوبیت هبلی هؼبًٍت
تحقیقبت ٍ فٌأٍسی ٍ سیبست
داًشگبُ
حوبیت هؼبًٍت پشتیجبًی ،کوجَد فضبی فیضیکی ٍ
ج )9تَسؼِ ٍ تجْیض اهکبًبت هشکض تحقیقبت
هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ٍ صیشسبختْبی تَسؼِ ،ضؼف دس
سیبست داًشگبُ -تبهیي اػتجبس صیشسبخت ّبی ًشم افضاسی ٍ
سخت افضاسی

