
 برنامه استراتژیک و عملیاتی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت

 

 عوامل اجتماعی موثر بر سالمت

یعنی شرایطی که افراد در آن به دنیا آمده، رشد، زندگی و کارمی کنند و سیستم هایی که برای مبارزه با بیماریهاا     

این سیستم ها در مقابل توسط گروهی از عوامل گسترده تر یعنی اقتصاد، سیاست گذاریهای اجتماعی  .ایجاد شده اند

 و سیاست شکل می گیرند.

 مانند فقر، نابرابری، جنس، نژاد، قومیت، زبان، اقلیت، محل ساکونت، مهااجر ،   تعیین کننده های اجتماعی سالمت

شغل، درآمد، فعالیت اجتماعی، استرس، اعتیاد، غذا، دسترسی و تحصیال  و سواد بهداشتی، طبقه اجتماعی، مذهب، 

شهرنشینی، حاشیه نشینی، خشونت، جهانی سازی و مراقبات از ساالمت خاود و     استفاده از خدما  بهداشتی اولیه،

در ساالمت و   حمایت های اجتماعی و سبک زندگی ناشی از این عوامل نقش بسایار بیشاتری از عوامال بیولو یاک    

انسان دارند، ولی به علت اینکه اکثر این عوامل درک نشده و به تقاضا تبدیل نمی شود ماورد غفلات قارار    تندرستی 

گرفته است. رسالت مرکز تحقیقا  عوامل اجتماعی موثر بر سالمت توجه به ایان عوامال تعیاین کنناده و نیازهاای      

و تولید داناش ماورد نیااز در حفاا و ارتقاا       تحقیقا  در عرصه جامعه و با مشارکت جامعه   اساسی است، تا با انجام

   سالمت عمومی جامعه مشارکت نماید.

 کمیسیون جهانی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سالمت
مورد تاکید مدیر کل ساازمان بهداشات جهاانی تدکتار لای       4002این کمیسیون در مجمع جهانی بهداشت سال     

کمیسیون تشکیل و کار خود را طی مراسمی آغاز کرد . این کمیسیون در این  4002جونگ ووک( قرار گرفت و در سال 

یک دوره ی سه ساله مسئولیت ارائه توصیه هایی را بر عهده دارد که به روشنی بتواند راهنمای سیاست گذاران عرصه 

ثر بار ساالمت   وامل اجتماعی موسالمت و ارتقای وضعیت موجود در راستای کاهش نابرابری ها از طریق پرداختن به ع

، جماع  ن و محققین بهداشت و درماان هساتند  ، دانشمندان که برگزیدگانی از سیاست گذاران. اعضای کمیسیوباشد

، تقویات اقاداماتی کاه در ساط      ورد عوامل اجتماعی ماوثر بار ساالمت   و سازمان دهی اطالعا  موجود در م آوری

 گامان ایان ست انجام است و نیز حمایت از پیشت در دکشورهای مختلف در پرداختن به عوامل اجتماعی موثر بر سالم

 .عرصه را در دستور کار خود دارند

همچنین سازمان بهداشت جهانی اعالم نموده است که کمیسیون با گروهی از کشورها و گروه های غیار دولتای و       

در راساتای غلباه بار مواناع     دیگر صاحبان فرایند ، بعضی از رهبران و مسئولین بهداشتی درمانی برای اقدام ساریع  

اجتماعی سالمت همکاری نزدیک تری خواهد کرد. از آن جا که اهداف توسعه هزاره به تاثیر متقابل بهداشت و شرایط 

ارتقای سیاست های بهداشتی فراهم می آورد و از این راه می کوشد تاا ریشاه    اجتماعی می پردازد و فرصتی را برای

مادیریت  ، این کمیسایون بارای   گیری و ناشی از تبعیض را بخشکاندجتماعی قابل پیشهای اجتماعی درد و رنج های ا

 .این فرایند تعیین شده است

 



 Vision) (چشم انداز

این مرکز قصد دارد با استفاده بهینه از ظرفیت های دانشگاه علاوم پزشکی زنجان، دانشگاه ها و سایر ساازمان هاا و   

ارگانها و سازمان های مردم نهاد مرتبط در استان  ضمن توسعه  و انتشار پژوهش هاای کااربردی  در زمیناه عوامال     

در ساط    در ارتقا  سالمت =جامعاه ی از مراکز تحقیقاتی برتر  سال اینده به عنوان یک 2اجتماعی موثر بر سالمت ، تا 

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور باشد.

  (    Missionماموریت)

از طریق توساعه پژوهشاهای مارتبط باا     سالمت در لتی اکاهش بی عدرسالت  این مرکز ارتقا  سط  سالمت جامعه و 

آموزش و توانمند سازی جامعه و پژوهشگران، ارتقا  سط  همکاری عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، مشارکت جامعه ، 

های متقابل با سایر مراکز تحقیقاتی داخل و خارج   کشور  و   ارتقا  سط  همکاری های بین بخشی در ساط  اساتان    

 می باشد.

 ( ( Valuesارزش ها 

 احترام به کرامت انسانی و حفا ارزش های انسانی   

 احترام به حقوق شرکت کنندگان در  پژوهش و پژوهشگران رعایت اخالق حرفه ای و 

 ارتقای روحیه کار تیمی و مشارکت جمعی   

 تصمیم گیری مبتنی بر شواهد  

 ارتقا  تعامل و ارتباط علمی با دانشجویان ، محققین و نهادهای مرتبط در سط  استان  

 رعایت اصول اخالق علمی در پژوهش  

 طریق کاهش نابرابری در سالمت  حمایت از گروه های اسیب پذیر از 

 

 

 



 مرکز تحقیقاتبرنامه استراتژیک  در اجتماعی موثر برسالمت  (Determinants)مولفه های

  متغیر

 مسئله قشربندی اجتماعی ) طبقات / دهک های درآمدی ( 

 

 عدالت اجتماعی مولفه

 استاندارد ها / سط  زندگی

 کیفیت زندگی

 

 حمایت و رفاه اجتماعی متغیر

 شبکه های حمایت اجتماعی مولفه

 پیوند های اجتماعی

 اعتماد / سرمایه اجتماعی

 برنامه / سیاست های رفاهی 

 سالمت و سبک زندگی متغیر

 سواد سالمت  مولفه

 امید به زندگی

 شادکامی

 امنیت غذایی، سالمت غذا، الگوهای تغذیه، عادا ، ر یم و فرهنگ تغذیه، الغری و  چاقی مفرط تغذیه:

 ورزش فعالیت فیزیکی:

آوری، شادزیستی و شادکامی، مشااوره و راهنماایی،   بهداشت روحی و روانی، تاب سالمت جسمی و روان:

ای ساالمتی،  های اساسی زندگی، تفریحا  و سارگرمی، چکااد دوره  ارتباطا  فردی و اجتماعی، مهار 

 شادکامی

 الکلو  سیگار، مواد اعتیاد آور الگوهای رفتاری پر خطر:

 وضعیت سالمت دهان و دندان

 پیشگیری از بیماری های واگیر، مزمن و غیرواگیر

 فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و رسانه ها

 مصرف کاالهای فرهنگی

 های مدنیتجرد، ازدواج سفید، پوشش و آرایش، مشارکت  متفرقه:

 بهداشت و سالمت مادر و کودک متغیر

مصرف سیگار و الکل و مواد مخدر  -بیماری  نتیکی -ازدواج فامیلی بارداری :سالمت دوران جنینی و  مولفه

  –بیماریهای روحی و جسمی مادر  -زایمان زودرس  –چند قلویی  –عفونتهای داخل رحمی –توسط مادر 



 جنسیت -مصرف دارو توسط مادر

 کار و اشتغال متغیر

 ت فیزیکی، جو روانی، سبک مدیریتی.....( شرایط محیط کار مولفه

 ت سالمت، تبعیض .....( سازمانها و نهادهای  اجتماعی محل کار

 منفی ، کفایت ، شفافیت، کارایی....( –ت جنبه های مثبت قوانین کار

 ت حمایت، مولد، برابر ی فرصت های شغلی(سیاست های اشتغال

 آموزش و سواد متغیر

 فراهم بودن  مولفه

 تجغرافیایی، اقتصادی، جنسیتی.....( برابری

 دسترسی

 های مثبت تسالم(رفتار تنقش سازی توسط نهاد آموزش...( الگوسازی

 آسیب ها و مسائل اجتماعی متغیر

اوباشی گری، مزاحمت خیابانی، پرخاشگری، خشونت، نزاع و درگیاری، وندالیسام، چاقوکشای،     خشونت: مولفه

 قتل، همسرکشی، سالمند آزاری، اسیدپاشی

فروشی و فحشا، انحرافا  جنسی، تجاوز به عنف، خیانت همساران، چناد   تن :مسائل جنسی و خانوادگی

 همسری

 کار کودک آزاری، کودک همسری، کودکان مشکال  کودکان:

 اعتیاد، علل، عوامل و تبعا  آن

 طالق، علل، عوامل و تبعا  آن

 خودسوزی خودکشی،

 مشکال  زیست محیطی/ کیفیت زندگی نشینی:حاشیه 

 سرپرست بی کودکان ، خانوار سرپرست معلولین،زنان خانمان، بی افراد ، مهاجرین گروه های آسیب پذیر:

 وبیماران روانی زندانی هاخیابانی،  و کار کودکان ، سرپرست بد و

 گردیتکدی گری، آشغال

بارداری ، فسااد اداری، قاچااق،    تخلفا  رانندگی، ، خرافا  پرستی ،  زورگیری، سارقت و کااله   متفرقه:

 ربایی، اختالس و فساد اداریمهاجر ، آدم

 محرومیت و انزوای اجتماعی متغیر

 ت مطلق / نسبی ( فقر مولفه

 افراد ناتوان ، بی خانمان، اقلیتها .....( تی در معرض خطرگروه ها

 حاکمیت / برنامه های حمایتی دولت نقش سیاست گذاری های

 مسائل محیط زیست متغیر



دفن یاا ساوزاندن   ، بازیافت زباله، فاضالب بیمارستانیهای محیط زیست، بهداشت محیط زیست، آلودگی مولفه

، های جذبی بارای دفاع فاضاالب   چاه، های آلوده صنعتیپساب، خشکسالی و تغییرا  آب و هوایی، زباله

هاای  آناتن ، آلاودگی وساایل نقلیاه،    کشاوزی، استفاده مفرط از کودهای و سموم های تجدید پذیرانر ی

 ها، آب سالمهای آنتقویت موبایل و پارازیت

 

 حمل و نقل متغیر

 ت دسترسی، استاندارد، کیفیت(حمل ونقل عمومی مولفه

 تفرهنگ سازی، زیرساختار، ....(پیاده روی

 ت دسترسی، فرهنگ سازی، زمینه سازی.....(دوچرخه سواری

 فرهنگ ترافیک
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر  در نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها

 بر سالمت 

 

 SWOTتحلیل 

  Strengthsنقاط قو  

 توضیحا  عنوان ردیف

1S کسب مجوز دایمی مرکز  

4 S قوی در مرکز تیم و مدیریت ثبات   

3 S جذب هیئت علمی با ردیف مرکز  

2 S وجود اعضای هیئت علمی عالقمند به پژوهش  

2 S وجود کارشناس تمام وقت در مرکز  

6 S وجود سایت به نام مرکز  

7 S وجود اولویت های پژوهشی به نام مرکز  

8 S و سایر معاونت ها و دانشکده  مناسب با برخی مراکز تحقیقاتی تحت پوشش ارتباط

 ها
 

9 S های مختلف علمیدسترسی به منابع علمی روزآمد در حوزه  

10 S حمایت رئیس دانشگاه، مسئوالن و معاونت پژوهشی از مرکز  

11 S  های نرم افزاری بستر فناوری اطالعات و پایگاه های اطالعاتی و سامانه فراهم بودن

 دموجو
 

14 S نگرش مثبت مدیریت ارشد دانشگاه به پژوهش های اجتماعی  

13 S  امکان استفاده ازظرفیت برنامه های تحصیالت تکمیلی ) خصوصا  دوره های

 (  Ph.Dتخصصی  و 
 

 Weaknessesنقاط ضعف 

 توضیحا  عنوان ردیف

1W وجود موانع ساختاری در جذب منابع  

4 W  تصویب پروپوزال های مربوط به عناوین  غیر از مولفه های اجتماعی مربوط به

 سالمت
 



3 W  عدم عضویت محققان در حیطه های عوامل اجتماعی خارج از دانشگاه در شورای

 پژوهشی مرکز
 

2 W و نبود  و عدم تخصیص بموقع بودجهمحدودیت منابع و بودجه پژوهشی  کمبود و

 حامیان بخش خصوصی
 

2 W ضعف اطالعات و آمار پایه در حوزه سالمت  

6 W های بنیادی و کاربردی در حوزه سالمتحمایت پایین از پژوهش   

7 W در پژوهشی مخارج اندک سهم و هادانشگاه بودجه در پرسنلی هایهزینه باالی سهم 

هادانشگاه بودجه عملکرد  

 

8 W پذیریتفاوتی و پایین بودن مسئولیتبی   

9 W های انسانی استانتوجهی و بهره نگرفتن از سرمایهکم   

10 W تغییر زودهنگام مدیریت در سطح دانشگاه  

11 W ضعف در جمع آوری داده ها و مستندسازی  

14 W عالقمند به بحث محدودیت تعداد پژوهشگر SDH  

13 W عدم وجود دانشجویان تحصیالت تکمیلی در زمینه SDH  

12 W  چارت تشکیالتی با روند رشد و توسعه در معاونت آموزش و تحقیقات عدم تناسب

 دانشگاه

 

12 W    پایین بودن روحیه و انگیزه های  پژوهشی مبتنی بر عالقه  

16 W عضو هیئت علمی و عدم تناسب آن با فرصت برای تحقیق یبار کاری باال  

17 W (های اجتماعی پایین بودن  کارتیمی و گروهی ) خصوصا درحوزه پژوهش  

18 W وجود مقررات متعدد و بعضا دست وپاگیر در اجرای طرح های پژوهشی  

19 W  دشواری در چاپ مقاالت مرتبط باSDH  

40 W  شناخت ناکافی همکاران هیئت علمی بالینی از اهمیت  و نقش عوامل اجتماعی در

 سالمت
 

  Opportunitiesفرصت ها 

 توضیحا  عنوان ردیف

1O حمایت دولت و وزارت بهداشت از مراکز تحقیقاتی  

4 O جامع نگر بودن نقشه علمی کشور و نقشه سالمت کشور  

3 O ایجاد امور اجتماعی در دانشگاه ها  

2 O وجود مجامع سالمت در استان  



2 O   

6 O المللیها و مراکز تحقیقاتی معتبر بینفرصت برقراری ارتباط با نخبگان دانشگاه  

7 O  استان جامع سالمتبرنامه وجود سند   

8 O  سازمانهای مرتبط با عوامل اجتماعی موثر بر و امکان همکاری بانهادها

بهره گیری از  و ،...(فرمانداری،شهرداری،آموزش و پرورش، سالمت)آموزش عالی

 ظرفیت آنها

 

9 O   وجود تقاضا برای پژوهش در زمینه مسائل اجتماعی  

10 O رشد ف (ن آوریهای جدیدIT ).... آزمایشگاهی /  

11 O درک سیاست گذاران کالن سالمت و اولویت دادن به تحقیقات عوامل اجتماعی  

14 O امکان بهره گیری از آن سیاست دولت مبنی بر توسعه تحصیالت تکمیلی و  

13 O وجود خیرین حوزه سالمت ونهاد های خیریه و سازمان های غیر دولتی  

12 O س و استان)مثل: جامعه شنا کارشناسان خبره در مسایل اجتماعی امکان همکاری با

)... 

 

12 O های اجتماعیامکان دسترسی به آمارها و اطالعات آسیب   

 Threatsتهدیدها 

 توضیحا  عنوان ردیف

1T محدود بودن  تعداد اعضای هیئت علمی عالقمند برای پژوهش  در فیلد جامعه  

4 T محوری در نظام تولید و خدمات استاننفوذ پایین فناوری و پژوهش   

3 T خروج سرمایه فکری و انسانی و نخبگان از استان  

2 T در تحقیقات مرتبط با سالمتجامعه افراد در مشارکت  کاهش انگیزه و اعتماد به  

2 T تغییر آیین نامه ها و قوانین و وجود سیاست های مقطعی  

6 T  همکاری برخی سازمان ها و ادارات مرتبط با عوامل اجتماعی موثر بر سالمتعدم  

7 T تغییر مدیریت ها در سطح شهرستان  

8 T اعتبارات ناکافی در زمینه پژوهش  

9 T  وجود رسالت چند گانه  در وزارت بهداشت و اولویت دادن بخش درمان بر سایر

 وزارت ماموریتها در مواجهه به شرایط خاص در سطح

 

10 T  کیفیت آن کاهشگرایش به سمت کمیت پژوهش و  



11 T  شده  داده تخصیص بودجه و اعتباراتتحریم ، فشارهای مالی در تامین  

14 T وجود مقررات و بوروکراسی در نظام ها و ساختار سازمانها بعنوان مانع همکاری  

13 T نبود کاربست تحقیقات انجام شده  

12 T  بودن  تعداد اعضای هیئت علمی عالقمند برای پژوهش  در فیلد جامعهمحدود   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اهداف کلی و اختصاصی

G0ALS AND OBJECTIVES 

 قشربندی اجتماعی ) طبقات / دهک های درآمدی (مسئله 

G1  ،قشاربندی هاای    ،) اقتصاادی،اجتماعی، فرهنگای .....(   ابعاد، دامنه، وسعت و اثرا  شرایط مشخص کردنبررسی

) ساالمت، آموزش،مساکن،   مرتبط با مولفه های استانداردهای زنادگی  )طبقات جامعه، دهکهای درآمدی( اجتماعی

به زندگی، مشارکت اجتمااعی در تصامیم گیاری و توانمندساازی      کیفیت زندگی، امیداوقات فراغت وتفریح...(، 

 ر در جامعهجهت بهبود وضعیت مولفه های مذکور جامعه و ارائه راهکارد

O1 و وضاعیت  کیفیات  ، مهام ساالمتی   شاخصاهای  مانناد  زنادگی  هاای  اساتاندارد  اجازای  از برخای  سط  سنجش 

 4 چناد دوره  در دهکهای مختلف درآمدی در طی/ سایر مرجع های معتبار(   WHO های استاندارد براساس)مسکن

  هسال

O2 و ...( وواقعی، اشتغال، دسترسی به خدمات بهداشتی سرانه  درآمد) اجتماعی و اقتصادی شرایط بین رابطه تعیین

 هسال 4 چند دوره /طبقا  اجتماعی در طی گروه هاگی زندکیفیت 

 حمایت و رفاه اجتماعی

G2 رویکرد تمرکز برمولفه هاای  ) با درجامعه رفاه اجتماعی متغیر های حمایت و تحقیق، مطالعه و کنکاش افت وخیز: 

و ارتبااط  شبکه های حمایت اجتماعی، پیوند های اجتماعی، اعتماد / سرمایه اجتماعی، برنامه / سیاست هاای رفااهی (   

) آنها با اثرا  حفاظتی بر سالمت جسمی، ذهنی و روانی، الگوهای رفتاری سالم  و بروز برخی بیماریهای مزمن

)بارای   مک به تدوین سیاسات گاذاریهای اصاالحی   درجهت کبارداری های پرخطار ....(   -افسردگی -قلبی وعروقی

ی آسیب گروه ها( و بهبود وضعیت کاهش نابرابری، انزوای اجتماعی و ارتقاء شرایط محیط مدارس، محل کار و جامعاه 

 درجامعه( ) زنان، کودکان، سالمندان و افرادکم برخوردارپذیر

  

O1 ی اجتماعی  گروه هارفاهی دولت از  -برنامه های حمایتی  ی/کاهش یافزایشبی وضع موجود، سهم و روند ارزیا

 آینده هسال 4 -1دوره های روانی آنان در  و ذهنی تعیین اثرا  آنها بر سالمت جسمی، و کم برخوردار

O2 اجرایی برنامه هدفمندی یارانه ها و کمک هاای معیشاتی دولات در کااهش      کارایی و اثربخشی میزان تعیین

  ی آسیب پذیر جامعهگروه هاوسعت انزوای احتماعی در  و اجتماعی طبقاتی()شکاف نابرابری

O3 دوره هاای  در  تعیین وضعیت شبکه های حمایت اجتماعی و پیوند های اجتماعی و اعتماد اجتماعی در استان

  آینده هسال 4 -1

 سالمت و سبک زندگی

G3 تغذیه،  در موارد( منزل، محل تحصیل،محل کار )در  مطالعه متغیرنوع سبک زندگی و رفتار افراد جامعه و تحقیق

 و همچنین ی مختلف اجتماعیگروه هادر ورزش، مصرف کاالهای فرهنگی و بروز وشیوع رفتارهای پرخطر....

بررسی  دکامی و بروز و، شبکه های اجتماعی و مجازی  با سالمت جسمی، روانی و شاینقش رسانه های جمع

های رفتاری  ی برای الگوسازییبه منظور ارائه راهکارها) چاقی، دیابت و قلبی وعروقی...( شیوع بیماریهای مزمن



 مساعد وحامی سالمت و ارتقا  دانش و سواد سالمت

O1  در  اجتمااعی  هاای  شبکه ،....(وسیما صدا)جمعی های رسانه های برنامه اثرا  و سهم موجود، وضعیت سنجش 

 ساله 3 -1 در چند دوره....(  دیابت ، چاقیت مزمن بیماریهای به نسبت جامعه افراد  آگاهی سط  ارتقا 

O2  تهیاه   تغذیهو نیز بررسی ، ساختمانی......( کشاورزی صنعتی،)کار محل پرخطردر رفتارهای(  فراوانی) شیوع تعیین(

ی مختلف اجتماعی برحسب مولفاه ساواد ساالمت و میازان     گروه هادر مواد اولیه /فرایندآماده سازی / مصرف ( 

  لهسا4 -1 چند دوره درطیمتوسطه(  -)ابتدائیالگوسازی رفتاری مثبت/ منفی مدارس

O3 لهسا4 -1 چند دوره درطی تعیین امید به زندگی و شادکامی و عوامل موثر بر آن در استان زنجان 

O4  بررسی وضعیت  موجود از نظر مشاوره و راهنمایی و برنامه ریزی از نظر ارتقای کمی و کیفی مداخال  مشاوره

 لهسا4 -1 چند دوره درطیای روانپزشکی و روانشناسی 

O5  لهسا4 -1 چند دوره درطی ی سنیگروه هاتعیین وضعیت سالمت دهان و دندان به تفکیک 

 

 بهداشت و سالمت مادر و کودک

G4      باارویکرد و تمرکاز بار شارایط      )دوره اولیاه زنادگی(  بررسی، مطالعه وپایش متغیار ساالمت ماادر وکاودک

)مولفه  مشاوره های پیش از ازدواج، فامیلی بودن ازداوج،  ازدواج اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در دوره های قبل از

-ت، عادتهای خاوب مارتبط باا ساالمت: تغذیاه ساالم      ) فراهم بودن، کفایت مراقبمراقبت های دوره بارداری وراثت...(، 

بودن، کفایات وکاارایی    ) فراهمو مراقبتهای دوره کودکی  )نظارت، ایمنی وسالمت..(زایمان ورزش، رفتارهای پرخطر (

) افزایش ساطح داناش   و کمک به تدوین سیاست گذاریهای اصالحی در راستای ارتقا  سالمت مادر و کودک  ..(و.

 .)صت های برابر، تغذیه خوب و باال بردن نقش والدینی فعالمادر، ایجاد فر

O1  دوران مشااوره هاای   اهداف تحقق برنامه و نیز محتوی کفایت، بودن، فراهم های مولفه انطباق میزان ارزیابی 

 درطای  WHO ظار  بر زایمان  با دستور العمل های کشوری و استاندارد های ون بارداری حین ازدواج، از قبل

 لهسا 4  چند دوره

O2  در وکاودک  ماادر  سالمت بر تاثیرگذار.... و فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی های فاکتور از یک هر  سهم تعیین 

/ اشتغال( تادوین سیاسات    درآمد:  اقتصادی – روستا/شهر:  جغرافیاییت  جامعه مختلف یگروه ها و  طبقا 

 لهسا 4 چند دوره سالمت مادران و کودکان درطی جهت ارتقا ر های پژوهشی د های مبتنی بر داده

 کار و اشتغال

G5   براباری   ) حماایتی، مولاد،  ، سیاساتهای اشاتغال   )کنترل برکاار، بارکااری(  زمینه های کار و تحقیق ابعاد و بررسی

اجتماعی محال  ، سازمانها ونهادهای ) کفایت،شفافیت،کارایی...(ملی و بین المللی ، قوانین کار ...(و فرصتهای شغلی

و ارتباط آن با کاهش پیامدهای  ) فیزیکی، جوروانی، سبک مادیریتی...( شرایط محیطی کار ،) سالمت،تبعیض ...(کار

) همچنین مطالعه معضل بیکاری و عوارض مربوطاه  )شیوع و روند غیبت ازکار، بیماریهای شاغلی...(، منفی  حاصله 

وضع قوانین، اجرایی در زمیناه ی   های بهبود از نظر سیاستگذاری،به قصد ارائه راهکار....( واقتصادی ،اجتماعی 

و ....(و فرصاتهای رشاد حرفاه ای    -های کار ) روششرایط کار، ارتقا  مشارکت در تصمیما  مرتبط با مسائل کاری

 سازی الگوهای مدیریت درمحیط کار مطلوب

 



O1 باین المللای    دستورالعمل های اجرایی ملای و شفافیت،کارایی  قوانین و  ی، کفایت،اثربخش و مقایسه سنجش

فقدان ناسازگاری  در مشاغل مختلف وتدوین  برای شناخت قو ، ضعف و )بخش خدماتی/ صانعتی( مربوط به کار

 لهسا 3 -1 چند دوره محیط کارسالم  درطی راهکارهای بهبود حل مسائل کارگر وکارفرما و ارتقا  رفاه و

O2 زنادگی  کیفیت های مشخصه با  ...(مادیریتی  سبک جوروانی، فیزیکی،) کار محیطی شرایط   انطباق درجه ارزیابی 

)بهاره وری،کاارایی،   پیامادهای مثبات  باا  و تعیین ارتبااط آن   )براساس استانداردهای معتبر جهانی( (QWLتکاری

 لهسا 3-4 چند دوره درطی ...(و )شیوع و روند غیبت ازکار، بیماریهای شغلی/ منفی رضایتمندی، روحیه کار...( 

 آموزش و سواد

G6 یآموزشا نظام اثرا   ..(و. ) جغرافیایی، اقتصادی، جنسیتیروشنگری دسترسی، کیفیت، برابری مطالعه، تحقیق و 

و ( ساالمت  ساواد  –{ {prosocial behavior) رفتارهاای اجتمااعی ساازنده   بر شکل گیری الگوهای رفتاری سالم

 ...(گیریهاا  همه واگیر، ، مزمن)بیماریهای الگوهای و بهداشتی خدما  از استفاده سالمت، شاخصهای با آن ارتباط

 بین بخش سالمت و آموزش ،ایجاد پیوندسالمتگذاری  به قصد ارائه راهکارهای بهبود از نظر سیاست

 

O1 و بهداشاتی  خادما   از استفاده سالمت، در خصوص شاخصهایاز دانش/سواد  ارتباط/  تفاو  میزان برآورد 

ی درجهات  یی مختلف اجتماعی و تدوین راهکارهاا گروه هادر...( گیریهاا  همه واگیر، ، مزمن)بیماریهای الگوهای

) ساالمت، آموزش،رساانه هاای جمعای     بهبود سیاست گذاری سالمت برای بهره گیری از همکاریهای بین بخشای 

 لهسا 3 چند دوره درطی .....(و

O2 رفتااری مثبات، محایط     انساان، الگوساازی   سالمت با مرتبط های آموزش)  محتوی ، دسترسی میزان/  سط  تعیین

در جامعاه شاهری و روساتایی /     ..(و. )جغرافیاایی، اقتصاادی، جنسایتی   ، کیفیات ، براباری آماوزش    ....(وزیست 

  هسال 4چند دوره اقشارمختلف اجتماعی درطی 

O3    تعیین کارکرد، اثربخشی و آسیب های متاثر از نظام ورودی موسسا  آموزش عالی و دانشگاه هاتباا رویکارد

 هسال 4چند دوره درطی نظام آموزشی، سیاستگذاری، صنعت چاد و موسسا  غیرانتفاعی آموزشی و.....( 

 آسیب ها و مسائل اجتماعی

G7  ،روند، زمینه و شرایط محیط اجتمااعی، علال، پیاماد وتبعاا      تحقیق، بررسی و کنکاش ابعاد، وسعت، شکل

قاچاق ، رانت ، مشاکالت کودکاان،    موردی / سازمان یافته، ) خشونت، فساد:در جامعه  آسیب های  و مسائل اجتماعی

 سااز  و بررسای  وتبیین درجه درگیری اقشاار مختلاف اجتمااعی   .....( وپدیده حاشیه نشینی، اعتیاد، تکدی گری 

) از نظر فاراهم بودن،شافافیت،   برای مقابله باآن  )سیاست های حاکمیتی، قوانین، انسجام( اجتماعی موجود وکارهای

اثربخش، مقبول در چارچوب سیاسات   منسجم، به قصد ارائه راهکارهای اصالحی و بهبود ...(واثربخشی، کارایی 

ط  وکیفیت زندگی و ایجاد جامعاه  های کالن اقتصادی و اجتماعی در جهت تعدیل مسائل اجتماعی، ارتقا  س

 سالم   

 

O1 و  هاا  آسایب  وتبعا  پیامد علل، اجتماعی، محیط شرایط و زمینه روند، شکل، وسعت، ابعاد، وتعیین سنجش 

 حاشایه  پدیاده  کودکان، مشکالت ، رانت ، یافته، قاچاق سازمان/  موردی :فساد خشونت،)  حاد و مهم اجتماعی مسائل

در جامعاه و   آسیب های اجتمااعی حاصاله از تجارد و ازدواج سافید و...     و نیز تکدی گاری .....( ، اعتیاد نشینی،



 هسال 3-1چند دوره اقشار مختلف اجتماعی درطی  )سهم(تخمین و برآورد درجه درگیری 

O2 قوانین، حاکمیتی، های سیاست) موجود اجتماعی ساز وکارهای کفایت و شفافیت اثربخشی، کارایی، درجه تعیین 

در  (اثاربخش، مقباول   منساجم، )ارهاای بهباود   نیاز راهک  و اجتمااعی  مسائل و  ها آسیب با مقابله برای (انسجام

ساله  در راستای مسائل معیشتی ورفاه اجتمااعی، ارتقاا  ساط      2چارچوب برنامه های اقتصادی و اجتماعی 

 هسال 4وکیفیت زندگی و سالم سازی محیط جامعه درطی چند دوره های 

 محرومیت و انزوای اجتماعی

G8 سیاساتگذاری ،  زمیناه  ، روناد، علال و  )مزمن/حااد( ابعاد، وسعت مواجهاه   نوع، رصد مستمر و بررسی، تحقیق(

و )بیکاران، اقلیت هاا، مهااجرین...(   ی درگیرگروه هامحرومیت  افراد و فقر و ....(و مدیریتی ، فرهنگی شرایط اجتماعی

و شایوع بیماریهاا، افاول کیفیات و اساتاندارد       به خدمات بهداشتی، تبعیض، ناابرابری، باروز  ) دسترسی پایین تبعا  آن

مشاارکت   فعالیات هاای شاهروندی،    )آماوزش، اثرا  بازدارندگی فقار و همچنین  ...(و زندگی و تجربه زیستن در فقار 

و نقش و رابطه آن با سالمت جسمی، ذهنی، برچسب زنی اجتماعی، زمینه ساازی   ...(و اجتماعی و تصمیم سازیها

 ) کاارایی ، اثربخشای ، شافافیت (   مطالعاه  و ..( و. آسیب ها  و مسائل اجتماعی، الگوهای بیماری و میرایی، نفر 

 اقتصاادی ..(  ) سیاست های مالیااتی، اشاتغال، ،آموزش،مادیریت   بازتوزیع ثرو  سازوکارهای اجتماعی تعدیل فقر و

کاهش فقر و شاکاف طبقااتی، ناابرابری،     )سیاستگذاری،اصالح قوانین، اجرایای ( برای کمک به تدوین راهکارهای

 تضمین حداقل سط  درآمد برای حفا استانداردهای الزم زندگی 

 

 

O1 سیاساتگذاری ، مادیریتی ،   ، روند، زمیناه  )مزمن/حاد(ابعاد، وسعت، مواجهه  نوع،برآورد  و مستمر ارزیابی، پایش(

وتعیاین    ...(و )بیکاران، اقلیات هاا، مهااجرین   ی درگیرگروه هافقر ومحرومیت، افراد و ....(و فرهنگی شرایط اجتماعی

) دسترسی پایین به خدمات بهداشتی، تبعیض، نابرابری، بروزو شیوع بیماریها، افول کیفیات و اساتاندارد   حجم تبعا  آن

 یندهآ هسال 3 -1های  درطی دوره ...(و در فقرزندگی و تجربه زیستن 

 

O2 و تعیاین   ...(و هاا  فعالیت های شهروندی، مشارکت اجتماعی و تصامیم ساازی   )آموزش،اثرا  بازدارندگی فقر برآورد

نقش و رابطه آن با سالمت جسمی، ذهنی، برچسب زنی اجتماعی، زمینه سازی آسیب ها  و مسائل اجتمااعی،  

درطی چناد دوره  ....(و آسیب پذیر جامعه ) کم برخوردار،ی  درگیرگروه هادر  و... میرایی، نفر  الگوهای بیماری و

 ساله  4

 مسائل محیط زیست

G9 ،های محایط زیسات، زبالاه هاا،     ) آلودگی وسعت و اثرا  مسائل محیط زیست بررسی، مطالعه و رصد مستمر ابعاد

تغییرا  آب و  ،دفن یا سوزاندن زباله، تغییرات دوره ای تر سالی /خشکسالی (زباله و فاضالب بیمارستانی، بازیافت زباله، 

هاای جاذبی بارای دفاع     ها  و سموم صنعتی، استفاده مفرط از کودها و سموم کشااوزی، چااه  هوایی، پساب

صوتی، ها، ،آلودگی های آنهای تجدید پذیر، آلودگی وسایل نقلیه، امواج ماهواره ای و پارازیتفاضالب، انر ی

رابطه آن با سالمت انسان به قصد ارائه راهکارهای اصالحی پایدار،منساجم  و  )فراهم بودن،دسترسای...( آب سالم

 ومتوازن در چارچوب سیاست های ملی و بین المللی برای ارتقا  کیفیت محیط زیست بشر.



 

O1 زیسات، زبالاه هاا، زبالاه و فاضاالب      های محایط  ) آلودگیوسعت و اثرا  مسائل محیط زیست مستمر ابعاد، ارزیابی

تغییارا  آب و هاوایی،    ،بیمارستانی، بازیافت زباله، دفن یا سوزاندن زبالاه، تغییارات دوره ای تار ساالی /خشکساالی (     

هاای جاذبی بارای دفاع فاضاالب،      ها  و سموم صنعتی، استفاده مفرط از کودها و سموم کشاوزی، چاهپساب

های مربوطه و تعیین وسایل نقلیه، آلودگی صوتی، امواج ماهواره ای و پارازیتهای تجدید پذیر، آلودگی انر ی

 3 -1 طی دوره های در  ) آب، موادغاذایی....( بر سالمت آنسان و منابع طبیعی مورد استفاده درجوامعه اثرا  آنها

  هسال

O2 مطاابق   )کیفیات، اساتاندارد  الم از آب س ...(و )فراهم بودن،دسترسای ان برخورداری مناطق مختلف جامعهمیز تعیین

WHO )...منتقله از آب و تادوین   تعیین رابطه آن با سالمت انسان ، بروز وشیوع بیماریهای واگیر  / منابع معتبر

متوازن در چارچوب سیاست هاای ملای و باین المللای بارای ارتقاا         منسجم و راهکارهای اصالحی پایدار،

 ساله 4ه استاندارد وکیفیت زندگی  درطی چند دور

 حمل و نقل

G10 تمرکز بار   با....، هوایی( ) وتراموا، اتوبوس  ) ریلی، زمینی: مترو،نقل عمومی مطالعه و پژوهش کم وکیف شبکه حمل و

 )فرهنگ ساازی، زیرسااختار، ....(  پیاده روی، مولفه های کمک کننده به نهادینه سازی  دسترسی، استاندارد، کیفیت(

فرهنگ ترافیک و رابطاه آن باا ساالمت، ساوان ،      فرهنگ سازی، زمینه سازی و.....( ) دسترسی،دوچرخه سواری

تعامال  اجتماعی، ترافیک شهری و جاده ای و تدوین سیاست های کالن، محلی  درتخصیص و توزیع  فضاای  

بارون  مبتنی بر نیاز در جهت بهبود امنیت،کیفیت و رفاه سفرهای درون و )جاده ای و درون شهری ( حمل و نقل

 شهری

 

O 1 پلایس   راه، شاهرداری،  )بخش شهرساازی و ارزیابی سط  آمادگی مدیریت حمل ونقل/ سیاستگذاران/ متولیان امر

... در و قاوانین و الزاماا  ترافیاک    نهادینه کردن فرهنگ، فراهم سازی زیرساختارها، در  ....(و راهور، رسانه هاا 

 ....(و چرخاه ساواری، پیااده روی   ود عماومی، و نقال  ) شبکه حمل سالمترغیب افرادجامعه به استفاده از حمل ونقل 

رابطه آن با سالمت، سوان ، تعامال  اجتماعی، ترافیک شاهری و جااده ای و تادوین سیاسات هاای      وتعیین 

مبتنی برنیاز درجهت بهبود امنیت،کیفیت ورفاه سفرهای )جاده ای  و درون شاهری ( تخصیص فضای حمل ونقل 

 هآیند هسال 3 -1 ری درچند دورهدرون و برون شه

O2 هوایی ،....و اتوبوس مترو،تراموا،: زمینی ریلی،)  شهری و برون درون و نقل حمل کیفی/کمک انطباق درجه تعیین ( )

درجواماع شاهری وروساتایی  و ارائاه      ... (و با تمرکز برفراهم بودن، دسترسی، اساتاندارد، کیفیات، ایمنای، امنیات    

رضایت مردم در چارچوب سیاست های ملی و کالن درطی چناد دوره   و ارتقا  رفاه، سالمتی برای یراهکارها

 ساله4های 

 

 



 استراتژی ها

Strategies 

می باشد، با  از فعالیت ها  یا اقداما  برای نیل به اهداف و مقاصد ای مجموعه های مرکز که استراتژی

 توجه به اهداف به شرح زیر می باشد:

D1-G1-O1-S1: پیمایشیتتمختلف  حمایت از طرح هایSurvey     جامعه شاناختی، دلفای، نظار خبرگاان ت ،)

informant views).......  ))    مرتبط با عوامل زمینه ای ت اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی .....( مرتبط با  قشاربندی هاای

 استانداردهای زندگیت سالمت، آموزش،مسکن، اوقا  فراغت وتفری ...(   ،اجتماعی تطبقا  جامعه، دهکهای درآمدی(

علاوم   -و....( اقتصااد  -جامعاه شناسای   وم انساانیت علاز قبیل:  وممختلف علهای مخاطب پژوهش: حوزه های  گروه

  و اقتصاد سالمت و ......( سیاستگذاری سالمتت

D1-G1 - O2-S2 :پیمایشیت تمختلف حمایت از طرح هایSurvey    جامعه شناختی، دلفای، نظار خبرگاان ت ،)

informant views).......  ))  سارانه   درآماد تباا  مرتبط با عوامل زمینه ای ت اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی .....( مرتبط

 به زندگی، مشارکت اجتماعی کیفیت زندگی، امیدو  ...(وواقعی، اشتغال، دسترسی به خدما  بهداشتی 

علاوم   -و....( اقتصااد  -جامعاه شناسای   وم انساانیت علاز قبیل:  وممختلف علوهش: حوزه های های مخاطب پژ گروه

  و اقتصاد سالمت و ......( سیاستگذاری سالمتت

D2-G2-O1-S1 :مختلاف تنگرشای و نظار سانجی ، جامعاه شاناختی، نظار خبرگاان ت          حمایت از طرح های

informant views هاای اجتمااعی  کام     رفاهی دولت از گروه -برنامه های حمایتیبا ( ، طولی / روندی .......( مرتبط

 نانآروانی  و ذهنی تعیین اثرا  آنها بر سالمت جسمی، و برخوردار

 روانشناسای   - اقتصااد  -جامعه شناسای  وم انسانیتعلمختلف علمی از قبیل: های مخاطب پژوهش: حوزه های  گروه

 و اقتصاد سالمت و ......( سیاستگذاری علوم سالمتت -و....(

 

D2-G2-O2-S2 :مختلاف تنگرشای و نظار سانجی ، جامعاه شاناختی، نظار خبرگاان ت          حمایت از طرح های

informant views اجرایی برنامه هدفمنادی یاراناه هاا و     کارایی و اثربخشی با میزان( ، طولی / روندی .......( مرتبط



های آسایب   وسعت انزوای احتماعی در گروه و نابرابریتشکاف طبقاتی( اجتماعیکمک های معیشتی دولت در کاهش 

 پذیر جامعه

 روانشناسای   - اقتصااد  -جامعه شناسای  وم انسانیتعلمختلف علمی از قبیل: های مخاطب پژوهش: حوزه های  گروه

 و اقتصاد سالمت و ......( سیاستگذاری علوم سالمتت -و....(

 

D2-G2-O3-S3 : مختلاف تنگرشای و نظار سانجی ، جامعاه شاناختی، نظار خبرگاان ت          طرح هایحمایت از

informant views شبکه های حمایت اجتماعی، پیوند هاای اجتمااعی،   ( ، طولی / روندی .......( مرتبط با مولفه های

 اعتماد / سرمایه اجتماعی

 روانشناسای   - اقتصااد  -جامعه شناسای  وم انسانیتعلاز قبیل:  مختلف علومهای مخاطب پژوهش: حوزه های  گروه

 و اقتصاد سالمت و ......( سیاستگذاری علوم سالمتت -و....(

D3-G3-O1-S1 :مختلف تپیمایشیت حمایت از طرح هایSurvey      جامعاه شاناختی، دلفای، نگرشای و نظار ،)

، شابکه هاای   هاای جمعای  نقاش رساانه    ی و رفتار  وسنجی ، طولی / روندی ، مداخله ای.......( مرتبط با سبک زندگ

 بروز وشیوع بیماریهای مزمنت چاقی، دیابت و قلبی وعروقی...( دراجتماعی و مجازی 

-روانشناسای  -اقتصااد  -جامعه شناسای  وم انسانیتعلاز قبیل:  مختلف علومهای مخاطب پژوهش: حوزه های  گروه

 ..... و علوم بالینی / سالمت - علوم تربیتی و....(

 

D3-G3-O2-S2: پیمایشیتتمختلف حمایت از طرح هایSurvey جامعه شناختی، دلفی، نگرشی و نظر سنجی ،)

تغذیاه تتهیاه ماواد اولیاه     کار و نیاز بررسای    محل درپرخطر  رفتارهای، طولی / روندی ، مداخله ای.......( مرتبط با 

سالمت و میزان الگوسازی رفتااری  های مختلف اجتماعی برحسب مولفه سواد  /فرایندآماده سازی / مصرف ( در گروه

 مثبت/ منفی مدارس

-روانشناسای  -اقتصااد  -جامعه شناسای  وم انسانیتعلمختلف علمی از قبیل: های مخاطب پژوهش: حوزه های  گروه

 ..... و علوم بالینی / سالمت - علوم تربیتی و....(

 



D3-G3-O3-S3 :مختلف تپیمایشیت حمایت از طرح هایSurvey     جامعه شاناختی، دلفای، نگرشای و نظار ،)

  تعیین امید به زندگی و شادکامی و عوامل موثر بر آنسنجی ، طولی / روندی ، مداخله ای.......( مرتبط با 

-روانشناسای  -اقتصااد  -جامعه شناسای  وم انسانیتعلمختلف علمی از قبیل: های مخاطب پژوهش: حوزه های  گروه

 ..... و الینی / سالمتعلوم ب - علوم تربیتی و....(

 

D3-G3 -O4-S4 :مختلف تپیمایشیت حمایت از طرح هایSurvey     جامعه شاناختی، دلفای، نگرشای و نظار ،)

ارتقاای کمای و کیفای ماداخال  مشااوره ای روانپزشاکی و        سنجی ، طولی / روندی ، مداخله ای.......( مارتبط باا   

 روانشناسی

-روانشناسای  -اقتصااد  -جامعه شناسای  وم انسانیتعلمختلف علمی از قبیل: های مخاطب پژوهش: حوزه های  گروه

 ..... و علوم بالینی / سالمت - علوم تربیتی و....(

 

D3-G3-O5-S5 :مختلف تپیمایشیت حمایت از طرح هایSurvey      جامعاه شاناختی، دلفای، نگرشای و نظار ،)

 سالمت دهان و دندانوضعیت سنجی ، طولی / روندی ، مداخله ای.......( مرتبط با 

علاوم تربیتای    -اقتصااد  -جامعه شناسی وم انسانیتعلمختلف علمی از قبیل: های مخاطب پژوهش: حوزه های  گروه

   ..... دندانپزشکان، علوم بالینی / سالمت، - و....(

 

D4-G4-O1-S1 :مختلف تپیمایشیت حمایت از طرح هایSurvey     جامعه شاناختی، دلفای، نگرشای و نظار ،)

 (های کشوری / جهانی سیاستگذاری تمرتبط بامراقبت های دوره بارداریسنجی ، طولی / روندی ، مداخله ای.......( 

بالینی: تخصص  -و اقتصاد سالمت و ......( مدیریت سیاستگذاری های مخاطب پژوهش: حوزه های علوم سالمتت گروه

 روانشناسی... -جامعه شناسی ،امایی، پرستاری ..... م های مرتبط پزشکی،

 

D4-G4-O2-S2 :مختلف تپیمایشیت حمایت از طرح هایSurvey     جامعه شاناختی، دلفای، نگرشای و نظار ،)

 (های کشوری / جهانیسیاستگذاری ت.....( مرتبط باسالمت مادر وکودکسنجی ، طولی / روندی ، مداخله ای..



و اقتصاد سالمت و ......(باالینی: تخصاص    مدیریت سیاستگذاری حوزه های علوم سالمتتهای مخاطب پژوهش:  گروه

 روانشناسی... -جامعه شناسی ،های مرتبط پزشکی،مامایی، پرستاری ..... 

 

D5-G5-O1-S1 :مختلف تپیمایشیت حمایت از طرح هایSurvey      جامعاه شاناختی، دلفای، نگرشای و نظار ،)

های اشتغال، قاوانین کاارملی و    (.......( مرتبط با سیاستinformant viewsسنجی ، طولی / روندی ، نظر خبرگان ت 

 شرایط محیطی کار، معضل بیکاری ،نهادهای اجتماعی محل کار بین المللی ،سازمانها و

حرفاه ای، محایط ، مادیریت و اقتصااد ساالمت،      -تطب کاار های مخاطب پژوهش: حوزه های علوم بهداشتی:  گروه

 (...و روانشناسی -اقتصاد ، جامعه شناسی -علوم انسانیت حقوقسیاستگذاری....(، 

 

D5-G5-O2-S2 :مختلف تپیمایشیت حمایت از طرح هایSurvey      جامعاه شاناختی، دلفای، نگرشای و نظار ،)

 فیزیکای، ت کاار  محیطای  قوانین شارایط (.......( مرتبط با informant viewsسنجی ، طولی / روندی ، نظر خبرگان ت 

 (QWLتکاری زندگی کیفیت های مشخصه با...(  مدیریتی سبک جوروانی،

حرفاه ای، محایط ، مادیریت و اقتصااد ساالمت،      -تطب کاار های مخاطب پژوهش: حوزه های علوم بهداشتی:  گروه

 (روانشناسی... -اقتصاد ، جامعه شناسی -علوم انسانیت حقوقسیاستگذاری....(، 

 

D6-G6-O1-S1 :مختلف تپیمایشیت حمایت از طرح هایSurvey      جامعاه شاناختی، دلفای، نگرشای و نظار ،)

از  ارتبااط /  تفااو   میازان  بارآورد  (.......( مارتبط باا  informant viewsسنجی ، طولی / روندی ، نظار خبرگاان ت   

های مختلاف   درگروه ها بیماری الگوهای و بهداشتی خدما  از استفاده سالمت، های شاخصدر خصوص دانش/سواد 

 ی درجهت بهبود سیاست گذاری سالمت برای بهره گیری از همکاریهای بین بخشییاجتماعی و تدوین راهکارها

 -جامعاه شناسای   -فنااوری اطالعاا    -علاوم ارتباطاا    -وم تربیتای پژوهش: حوزه هاای علا  های مخاطب  گروه

 علوم بالینی / سالمت -علم و فناوری -سیاستگذاری -روانشناسی

 

D6-G6-O2-S2 :مختلف تپیمایشیت حمایت از طرح هایSurvey      جامعاه شاناختی، دلفای، نگرشای و نظار ،)

 آماوزش ت  محتوی و دسترسیمیزان/نوع  (.......( مرتبط باinformant viewsسنجی ، طولی / روندی ، نظر خبرگان ت 



برابری آموزش تجغرافیاایی،  و  کیفیت و نیز ....(ورفتاری مثبت، محیط زیست  انسان، الگوسازی سالمت با مرتبط های

 ..( در جامعه شهری و روستاییو. اقتصادی، جنسیتی

 -جامعه شناسی -فناوری اطالعا  -علوم ارتباطا  -تربیتیوم های مخاطب پژوهش: حوزه های عل گروه

 علوم بالینی / سالمت -علم و فناوری -سیاستگذاری -روانشناسی

D6-G6-O3-S3 :مختلف تپیمایشیت حمایت از طرح هایSurvey      جامعاه شاناختی، دلفای، نگرشای و نظار ،)

کارکرد، اثربخشی و آسیب هاای متااثر از    مرتبط با(.......( informant viewsسنجی ، طولی / روندی ، نظر خبرگان ت 

نظام ورودی موسسا  آموزش عالی و دانشگاه هاتبا رویکرد نظام آموزشی، سیاستگذاری، صانعت چااد و موسساا     

 غیرانتفاعی آموزشی و.....(

 -جامعه شناسی -فناوری اطالعا  -علوم ارتباطا  -وم تربیتیهای مخاطب پژوهش: حوزه های عل گروه

 علوم بالینی / سالمت -علم و فناوری -سیاستگذاری -روانشناسی

D7-G7-O1-S1: مختلف تپیمایشیت حمایت از طرح هایSurvey      جامعاه شاناختی، دلفای، نگرشای و نظار ،)

 شرایط و زمینه روند، شکل، وسعت، ابعاد،  (.......( مرتبط باinformant viewsسنجی ، طولی / روندی ، نظر خبرگان ت 

آسیب های اجتماعی حاصاله از تجارد و    نیز  و مهم اجتماعی مسائل و  ها آسیب وتبعا  پیامد علل، اجتماعی، محیط

 در جامعه   ازدواج سفید و...

عمومی /  سیاستگذاری اقتصاد، -روانشناسی -جامعه شناسی -وم تربیتیهای مخاطب پژوهش: حوزه های عل گروه

 و اقتصاد سالمت و ......( سیاستگذاری سالمت ،علوم سالمتت

D7-G7-O7-S7: مختلف تپیمایشیت حمایت از طرح هایSurvey      جامعاه شاناختی، دلفای، نگرشای و نظار ،)

سااز   کفایت و شفافیت اثربخشی، کارایی، (.......( مرتبط باinformant viewsسنجی ، طولی / روندی ، نظر خبرگان ت 

نیاز   و اجتماعی مسائل و  ها آسیب با مقابله برای( انسجام قوانین، حاکمیتی، های سیاستت موجود اجتماعی وکارهای

 ارهای بهبودراهک

 اقتصاد، -علوم ارتباطا  -روانشناسی -جامعه شناسی -وم تربیتیهای مخاطب پژوهش: حوزه های عل گروه

 و اقتصاد سالمت و ......( سیاستگذاری عمومی / سالمت ،علوم سالمتت سیاستگذاری

D8-G8-O1-S1 :مختلف تپیمایشیت حمایت از طرح هایSurvey      جامعاه شاناختی، دلفای، نگرشای و نظار ،)

وساعت، مواجهاه    ابعااد،  ناوع، بارآورد   (.......( مرتبط باا informant viewsسنجی ، طولی / روندی ، نظر خبرگان ت 



گاروه  ....( فقر ومحرومیات، افاراد و  و اجتماعیزمینه تسیاستگذاری ، مدیریتی ، فرهنگی شرایط و  تمزمن/حاد(، روند

 وتعیین  حجم تبعا  آن ی درگیرها

 اقتصااد،  -علاوم ارتباطاا    -روانشناسای  -جامعاه شناسای   -وم تربیتای های مخاطب پژوهش: حوزه های عل گروه

 و اقتصاد سالمت و ......(، سیاستگذاری عمومی / سالمت ،علوم سالمتت سیاستگذاری

D8-G8-O2-S2 :مختلف تپیمایشیت از طرح های حمایتSurvey      جامعاه شاناختی، دلفای، نگرشای و نظار ،)

و تعیاین   اثرا  بازدارنادگی فقار   برآورد (.......( مرتبط باinformant viewsسنجی ، طولی / روندی ، نظر خبرگان ت 

اجتماعی، الگوهای نقش و رابطه آن با سالمت جسمی، ذهنی، برچسب زنی اجتماعی، زمینه سازی آسیب ها  و مسائل 

 های  درگیر در گروه و... بیماری و میرایی

 اقتصاد، -علوم ارتباطا  -روانشناسی -جامعه شناسی -وم تربیتیهای مخاطب پژوهش: حوزه های عل گروه

 و اقتصاد سالمت و ......( سیاستگذاری عمومی / سالمت ،علوم سالمتت سیاستگذاری

D9-G9-O1-S1 :مختلف تپیمایشیت حمایت از طرح هایSurvey جامعه شناختی، دلفی، نگرشی و نظر سنجی ،)

 ،وساعت و اثارا  مساائل محایط زیسات      ابعااد،  (.......( مرتبط باinformant views، طولی / روندی ، نظر خبرگان ت 

بارای دفاع   های جاذبی  ها  و سموم صنعتی، استفاده مفرط از کودها و سموم کشاوزی، چاهتغییرا  آب و هوایی، پساب

های مربوطه و تعیاین  های تجدید پذیر، آلودگی وسایل نقلیه، آلودگی صوتی، امواج ماهواره ای و پارازیتفاضالب، انر ی

 بر سالمت آنسان و منابع طبیعی مورد استفاده درجوامع اثرا  آنها

ای،  حرفاه  بهداشات  ، محایط  بهداشات :  بهداشتی علوم –های مخاطب پژوهش: حوزه های علوم سالمت تبالینی گروه

 ، زیسات  محایط  ، فاضاالب  ، آبت  مهندسای  علاوم   ،....(سیاستگذاری سالمت، کشاورزی و حوزه های مرتبط،اقتصاد

 ........( صو  مخابرا ،

 

 

D9-G9-O2-S2 :مختلف تپیمایشیت حمایت از طرح هایSurvey جامعه شناختی، دلفی، نگرشی و نظر سنجی ،)

 خورداری منااطق مختلاف جامعاهتفراهم   ان برمیز (.......( مرتبط باinformant views، طولی / روندی ، نظر خبرگان ت 

منتقله از آب و تدوین  های واگیر ، بروز وشیوع بیماریبا سالمت انسان ...( از آب سالم تعیین رابطه آنو بودن،دسترسی

متوازن در چارچوب سیاست های ملی و بین المللی برای ارتقا  استاندارد وکیفیت  منسجم و کارهای اصالحی پایدار،راه

   زندگی



ای،  حرفاه  بهداشات  ، محایط  بهداشات :  بهداشتی علوم –های مخاطب پژوهش: حوزه های علوم سالمت تبالینی گروه

 ، زیسات  محایط  ، فاضاالب  ، آبت  مهندسای  علاوم   ،....(سیاستگذاری سالمت، اقتصاد کشاورزی و حوزه های مرتبط،

 ........( صو  مخابرا ،

D10-G10-O1-S1: مختلف تپیمایشیت حمایت از طرح هایSurvey   جامعه شناختی، دلفی، نگرشای و نظار ،)

سیاساتگذاران/  مادیریت حمال ونقال/     (.......( مرتبط باinformant viewsسنجی ، طولی / روندی ، نظر خبرگان ت 

... در ترغیب افرادجامعاه  و قوانین و الزاما  ترافیک نهادینه کردن فرهنگ، فراهم سازی زیرساختارها، متولیان امردر

و تدوین سیاست های تخصیص فضاای حمال ونقال مبتنای برنیااز درجهات بهباود         به استفاده از حمل ونقل سالم

 امنیت،کیفیت ورفاه سفرهای درون و برون شهری

های مخاطب پژوهش: حوزه های علوم مهندسی ت شهرسازی، محیط زیست ، ترافیک، برنامه ریزی شاهری........(   هگرو

 ....(سیاستگذاری سالمت، اقتصاد:  بهداشتی علوم –علوم سالمت تبالینی

D10-G10-O2-S2 :مختلف تپیمایشیت حمایت از طرح هایSurvey   جامعه شناختی، دلفی، نگرشای و نظار ،)

و  حمال  کیفی/کمک انطباق درجه تعیین (.......( مرتبط باinformant viewsسنجی ، طولی / روندی ، نظر خبرگان ت 

رضاایت ماردم در    و ی برای ارتقا  رفاه، سالمتیدرجوامع شهری وروستایی  و ارائه راهکارها شهری و برون درون نقل

 چارچوب سیاست های ملی و کالن

های مخاطب پژوهش: حوزه های علوم مهندسی ت شهرسازی، محیط زیست ، ترافیک، برنامه ریزی شاهری........(   گروه

 ....سیاستگذاری سالمت، اقتصاد:  بهداشتی علوم –علوم سالمت تبالینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اجتماعی موثر بر سالمتبرنامه عملیاتی مرکز تحقیقات عوامل   

 زارتقاء عملکرد علمی پژوهشی مرک (:G1) 1هدف کلی 

   بازبینی برنامه استراتژیک و  اولویت های پژوهشی مرکز:  O1 )) 1هدف عملیاتی 

 هم اندیشی با متخصصان و ذینفعانراهکار )استراتژی(: 

activities timins
From  to

 Person 
responsible 

resources 
needed 

resources 
costs 

Comments 

A1:   برگزاری

جلسات هم 

 اندیشی



 

از خرداد تا پایان 

 99شهریور 

 

ریاست و معاون مرکز 

 تحقیقات

اعضای شورای سیاست 

 گذار


 

ریاست و معاون مرکز 

متخصصان و تحقیقات، 

 ذینفعان

رزرو سالن جلسات  

 معاونت پژوهشی


 

 هزینه پذیرایی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 زپژوهشی مرکعلمی و ارتقاء عملکرد  (:G1) 1هدف کلی 

درصدی تعداد طارح هاای    01و افزایش  چاپ مقاالت در مجالت معتبر علمیدرصدی  11:   افزایش  O2 )) 2هدف عملیاتی 

 تحقیقاتی 
 حمایت از اعضای شورای پژوهشی مرکز، اساتید و دانشجویان راهکار )استراتژی(: 

activities timins
From  to

 Person 
responsible 

resources 
needed 

resources 
costs 

Comments 



A1 ا عمال سیاست

 21های تشویقی )

 درصد هزینه مازداد(

A2: ع رسانی اطال

اولویت های 

پژوهشی به 

ذینفعان )اساتید، 

دانشجویان، 

معاونین و روسای 

دانشکده ها( و 

  دعوت به همکاری

A3:  برگزاری منظم

تسریع روند  جلسات،

و   تصویب طرح ها

 رفع موانع اجرایی

A4:  حمایت از

تحقیقات جامعه نگر 

 منطبق با اهداف مرکز

A5:  جذب هیات

 علمی پژوهشی

 

از فروردین تا اسفند 

 99ماه 

 

 -معاونت پژوهشی

ریاست و معاون مرکز 

 تحقیقات

 

 اعضای شورای مرکز،

: حضوری جلسات

 رزرو و هماهنگی

 جلسات سالن

 گروه تشکیل: مجازی

 مجازی

اطالع رسانی از 

اتوماسیون،  طریق

 وب  پیامک و ارسال

توسط سایت 

 مرکز کارشناس

 تحقیقات
 

 

 هزینه پذیرایی

 

 

 

 

 

 

 زپژوهشی مرکعلمی و ارتقاء عملکرد  (:G1)  1هدف کلی

 افزایش توانمندی علمی و پژوهشی اعضای مرکز  : O3 )) 3هدف عملیاتی 

 آن ملزومات کردن فراهم و کارگاه برگزاریراهکار )استراتژی(: 



activities timins
From  to

 Person 
responsible 

resources 
needed 

resources 
costs 

Comments 

:A1   نیازسنجی و

تهیه لیست کارگاه 

 ها 

A2 برگزاری منظم :

کارگاه ها بر اساس 

 اولویت

A3:  روند  تسهیل

در  مشارکت اعضا

داخلی و همایشهای 

 خارجی

A4: :روند  تسهیل

در  مشارکت اعضا

کارگاه های 

توانمندسازی سایر 

 دانشگاه ها

A5 تسهیل :

مشارکت اساتید 

سایر مراکز 

تحقیقاتی در 

 برگزاری کارگاه

از اردیبهشت تا 

 99اسفند ماه 

 

 -معاونت پژوهشی

ریاست و معاون مرکز 

 تحقیقات

اعضای شورای 

پژوهشی مرکز

 

 اطالع رسانی از طریق

 ارسال، اتوماسیون

و سایت مرکز  پیامک

 مرکز کارشناستوسط 

 تحقیقات
: حضوریجلسات 

 سالن رزرو و هماهنگی

 جلسات

 گروه تشکیل: مجازی

 مجازی

  هزینه پذیرایی

 

 

 

 

 

 ارتقای سالمت جامعهافزایش تعامل و جلب مشارکت مردمی، نهادهای دولتی و خصوصی در جهت  (:G2) 2هدف کلی 

 با مشارکت نهاد ها مطابق با نیازهای جامعهکاربردی انجام تحقیقات  :  O1 )) 1هدف عملیاتی 

   شناسایی نیازهای جامعه راهکار )استراتژی(:



activities timins
From  to

 Person 
responsible 

resources 
needed 

resources 
costs 

Comments 

A1 :هم  برگزاری جلسات

با سیاستگزاران  اندیشی

سالمت و 

 اپیدمیولوژیستها در زمینه

یین تعشناسایی نیاز ها و 

اولویت های تحقیقاتی 

 محورجامعه 

A2 برگزاری جلسات :

جلب هم اندیشی برای 

سایر ادارات،  مشارکت

سازمانهای دولتی و غیر 

در   (NGO) دولتی

تحقیقات  اجرایبرای 

 محور  جامعه

A3 : درصدی  11افزایش

جذب گرنت طرح 

 تحقیقاتی خارج دانشگاه

شرکت در از طریق 

فراخوان های تحقیقاتی 

منطقه ای، استانی، 

کشوری و بین المللی 

)جذب گرنت های 

 (یتحقیقات

A4 : انجام تحقیقات در

زمینه عوامل خطر مرتبط 

 در با بیشترین بار بیماری

عوامل  استان  با تاکید بر

موثر صادی اجتماعی اقت

 سهم بار بیماریهادر 

A5 :  عقد تفاهم نامه

همکاری مشترک علمی و 

پژوهشی با سایر مراکز 

تحقیقاتی کالن منطقه 

فروردین تا اسفند 

99 

با جدول زمان بندی 

 جلسه در سال 4

 -پژوهشی معاونت

 مرکز معاون و ریاست

اعضای -تحقیقات 

شورای پژوهشی مرکز

 

 

 -پژوهشی معاونت

 معاون و ریاست

 تحقیقات مرکز

 شورای اعضای

  مرکز پژوهشی

: حضوری

 رزرو و هماهنگی

 جلسات سالن

 تشکیل: مجازی

 مجازی گروه

هزینه پذیرایی

 

 



 ای

 

 

 اجتماع در استفاده از نتایج تحقیقات (:G3) 3هدف کلی 

 راه اندازی کلینیک سالمت اجتماعی:    O1 )) 1هدف عملیاتی 

 کلینیک سالمت اجتماعیاجرا و ارزشیابی برنامه  طراحی،راهکار )استراتژی(:

activities timins
From  to

 Person 
responsible 

resources 
needed 

resources 
costs 

Comments 

A1 : برگزاری جلسات

هم اندیشی متخصصان 

 و ذینفعان 

A2 : جذب نیروی

انسانی برای انجام 

 مداخالت 

A3 : ارزشیابی اثرات

مداخالت انجام شده در 

 جامعه

A4 : افزایش تعامل با

مردم مخصوصا گروه 

 های آسیب پذیر

A5 تدوین فرم  :

کاربست اجتماعی طرح 

ها ی تحقیقاتی و 

 بارگزاری ان در سایت

 

از فروردین تا اسفند 

 99ماه 

 
 

معاون مرکز

 

 -پژوهشی معاونت

 مرکز معاون و ریاست

 تحقیقات

 شورای اعضای

،  مرکز پژوهشی

 ذینفعان و متخصصان

 و هماهنگی: حضوری

 جلسات سالن رزرو

 گروه تشکیل: مجازی

  مجازی

هزینه اجرای 

مداخالت

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


