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  استراتژیک مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمتبرنامه 

 

    پیشگفتار

سالمت    سکونت، مهاجرت، تعیین کننده های اجتماعی   مانند فقر، نابرابری، جنس، نژاد، قومیت، زبان، اقلیت، محل 

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

شتی اولیه، ستفاده از خدمات بهدا سالمت خود و  ا سازی و مراقبت از  شینی، خشونت، جهانی  شیه ن شینی، حا شهرن

در سببالمت و  حمایت های اجتماعی و سبببز زند ی ناشببی از این عوامل نقی بسببیار بیشببتری از عوامل بیولوژیز

سان دارند، ولی به علت اینکه اکثر این عوام ستی ان شود مورد غفلت قرار تندر ضا تبدیل نمی  شده و به تقا ل درک ن

 رفته است. رسالت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت توجه به این عوامل تعیین کننده و نیازهای اساسی 

ت تحقیقات در عرصببه جامعه و با مشببارکت جامعه و تولید دانی مورد نیاز در حفا و ارتقام سببالم  اسببت، تا با انما 

   عمومی جامعه مشارکت نماید.

جهت تهیه برنامه استراتژیز مرکز از ذینفعان کلیدی خارج و داخل حوزه دانشگاه علو  پزشکی زنمان دعوت بعمل    

آمد و ضمن تشکیل کمیته راهبردی و تشکیل جلسات با ذینفعان کلیدی نسبت به تهیه برنامه استراتژیز مرکز اقدا  

 صورت  رفت.

 

 کلیدی تدوین برنامه استراتژیک مرکزان ذینفع
 

 خارج از دانشگاه -داخل نماینده سازمان ذینفع عفسازمان ذین

 خارج از دانشگاه آقای دکتر جعفر خامسی  محیط زیست

 خارج از دانشگاه آقای دکتر کریم حنفی  مدیریت و برنامه ریزی

 خارج از دانشگاه و داخل آقای دکتر جمشید وفا خانه مشارکت مردمی

 خارج از دانشگاه وفا دیدکتر جمش یآقا سازمان های مردم نهاد و خیریه ها

 داخل دانشگاه دکتر مقتدا شعوری  اجتماعی تمعاون

 خارج از دانشگاه آقای روحانی سازمان بهزیستی

 خارج از دانشگاه خانم بلوری امور بانوان استانداری
 

 

 Vision) (چشم انداز

بو  پزشکی زنمان، دانشگاه ها و سایر سازمان ها و     این مرکز قصد دارد با استفاده بهینه از ظرفیت های دانشگاه عل

شار پژوهی های کاربردی  در زمینه عوامل  سعه  و انت ضمن تو ستان   سازمان های مرد  نهاد مرتبط در ا ار انها و 
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سالمت ، تا  سالمت =جامعهی از مراکز تحقیقاتی برتر  سال اینده به عنوان یک 5اجتماعی موثر بر  سطح  در ارتقام  در 

 دانشگاه های علو  پزشکی کشور باشد.

  (    Missionماموریت)

سالمت جامعه و     سطح  سالت  این مرکز ارتقام  شهای مرتبط با سالمت در لتی اکاهی بی عدر سعه پژوه از طریق تو

آموزش و توانمند سازی جامعه و پژوهشگران، ارتقام سطح همکاری عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، مشارکت جامعه ، 

ستان   سطح ا سطح همکاری های بین بخشی در  شور  و   ارتقام  سایر مراکز تحقیقاتی داخل و خارج   ک های متقابل با 

 می باشد.

 ( ( Valuesارزش ها 

 احترا  به کرامت انسانی و حفا ارزش های انسانی  

 احترا  به حقوق شرکت کنند ان در  پژوهی و پژوهشگران رعایت اخالق حرفه ای و 

 ارتقای روحیه کار تیمی و مشارکت جمعی  

 تصمیم  یری مبتنی بر شواهد  

 ارتقام تعامل و ارتباط علمی با دانشمویان ، محققین و نهادهای مرتبط در سطح استان  

 رعایت اصول اخالق علمی در پژوهی  

 طریق کاهی نابرابری در سالمت  حمایت از  روه های اسیب پذیر از 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

 اجتماعی موثر برسالمت  (Determinants)مولفه هایتجزیه و تحلیل 

  متغیر

 مسئله قشربندی اجتماعی ) طبقات / دهک های درآمدی ( 

 

 عدالت اجتماعی مولفه

 استاندارد ها / سطح زند ی

 کیفیت زند ی

 

 حمایت و رفاه اجتماعی متغیر

 حمایت اجتماعیشبکه های  مولفه

 پیوند های اجتماعی

 اعتماد / سرمایه اجتماعی

 برنامه / سیاست های رفاهی 

 سالمت و سبک زندگی متغیر

 سواد سالمت  مولفه

 امید به زند ی

 شادکامی

 امنیت غذایی، سالمت غذا، الگوهای تغذیه، عادات، رژیم و فرهنگ تغذیه، الغری و  چاقی مفرط تغذیه:

 ورزش فعالیت فیزیکی:

آوری، شادزیستی و شادکامی، مشاوره و راهنمایی، بهداشت روحی و روانی، تاب سالمت جسمی و روان:

سر رمی، چکاپ دورهارتباطات فردی و اجتماعی، مهارت سی زند ی، تفریحات و  سا سالمتی، های ا ای 

 شادکامی

 و الکل سیگار، مواد اعتیاد آور الگوهای رفتاری پر خطر:

 هان و دندانوضعیت سالمت د

 پیشگیری از بیماری های وا یر، مزمن و غیروا یر

 فضای ممازی، شبکه های اجتماعی و رسانه ها

 مصرف کاالهای فرهنگی

 های مدنیتمرد، ازدواج سفید، پوشی و آرایی، مشارکت  متفرقه:

 مادر و کودک زمینه های اجتماعی موثر با سالمت متغیر
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 -ازدواج فامیلی –مصرف سیگار و الکل و مواد مخدر توسط مادر  بارداری :سالمت دوران جنینی و  مولفه

زایمان   –چند قلویی  –عفونتهای داخل رحمی -بیماری ژنتیکی -بیماریهای روحی و جسمی مادر 

  جنسیت -زودرس

 کار و اشتغال و سالمت اجتماعی متغیر

 ) فیزیکی، جو روانی، سبز مدیریتی.....( شرایط محیط کار مولفه

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

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

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

 آموزش و سواد متغیر

 فراهم بودن  مولفه

 )جغرافیایی، اقتصادی، جنسیتی.....( برابری

 دسترسی

 های مثبت )سالم(رفتار )نقی سازی توسط نهاد آموزش...( الگوسازی

 آسیب ها و مسائل اجتماعی متغیر

اوباشی  ری، مزاحمت خیابانی، پرخاشگری، خشونت، نزاع و در یری، وندالیسم، چاقوکشی،  خشونت: مولفه

 قتل، همسرکشی، سالمند آزاری، اسیدپاشی

فروشی و فحشا، انحرافات جنسی، تماوز به عنف، خیانت همسران، چند تن :مسائل جنسی و خانواد ی

 همسری

 کار کودک آزاری، کودک همسری، کودکان مشکالت کودکان:

 اعتیاد، علل، عوامل و تبعات آن

 طالق، علل، عوامل و تبعات آن

 خودسوزی خودکشی،

 مشکالت زیست محیطی/ کیفیت زند ی نشینی:حاشیه 

 بی کودکان ، خانوار سببرپرسببت معلولین،زنان خانمان، بی افراد ، مهاجرین  روه های آسببیب پذیر:

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

  ردیتکدی  ری، آشغال

برداری ، فسبباد اداری، قاچاق، تخلفات رانند ی، ، خرافات پرسببتی ،  زور یری، سببرقت و کاله متفرقه:

 ربایی، اختالس و فساد اداریمهاجرت، آد 

 محرومیت و انزوای اجتماعی متغیر

 ) مطلق / نسبی ( فقر مولفه

 افراد ناتوان ، بی خانمان، اقلیتها .....( )ی در معرض خطر روه ها

 حاکمیت / برنامه های حمایتی دولت نقی سیاست  ذاری های
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 محیط زیست اجتماع و متغیر

، کشبباوزیبهداشببت محیط زیسببت، اسببتفاده مفرط از کودهای و سببمو  های محیط زیسببت، آلود ی مولفه

صنعتیپساب فن دبازیافت زباله، آلود ی وسایل نقلیه، ، خشکسالی و تغییرات آب و هوایی، های آلوده 

، های تمدید پذیرانرژی، فاضببالب بیمارسببتانی، های جذبی برای دفع فاضببالبچاه، یا سببوزاندن زباله

 ها، آب سالمهای آنهای تقویت موبایل و پارازیتآنتن

 

 و سالمت جامعه حمل و نقل متغیر

 کیفیت() دسترسی، استاندارد، حمل ونقل عمومی مولفه

 )فرهنگ سازی، زیرساختار، ....(پیاده روی

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

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

 بر سالمت 

 SWOTتحلیل 

  Strengthsنقاط قوت 

 توضیحات عنوان ردیف

1S کسب مجوز دایمی مرکز  

2 S قوی در مرکز تیم و مدیریت ثبات   

3 S هیئت علمی با ردیف مرکز جذب  

4 S وجود اعضای هیئت علمی عالقمند به پژوهش  

5 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 ارتباط مناسب با برخی مراکز تحقیقاتی تحت پوشش 

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

 دموجو
 

12 S  اجتماعینگرش مثبت مدیریت ارشد دانشگاه به پژوهش های  

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

 (  Ph.Dتخصصی  و 
 

 Weaknessesنقاط ضعف 

 توضیحات عنوان ردیف

1W وجود موانع ساختاری در جذب منابع  

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

 حامیان بخش خصوصی
 

5 W ضعف اطالعات و آمار پایه در حوزه سالمت  

6 W  های بنیادی و کاربردی در حوزه سالمتپژوهشحمایت پایین از   

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

هادانشگاه بودجه عملکرد در  

 

8 W پذیریتفاوتی و پایین بودن مسئولیتبی   

9 W های انسانی استانتوجهی و بهره نگرفتن از سرمایهکم   

10 W زودهنگام مدیریت در سطح دانشگاه تغییر  

11 W ضعف در جمع آوری داده ها و مستندسازی  

12 W عالقمند به بحث محدودیت تعداد پژوهشگر SDH  

13 W عدم وجود دانشجویان تحصیالت تکمیلی در زمینه SDH  

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

 دانشگاه

 

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

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

19 W  دشواری در چاپ مقاالت مرتبط باSDH  

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

 سالمت
 

  Opportunitiesفرصت ها 

 توضیحات عنوان ردیف

1O حمایت دولت و وزارت بهداشت از مراکز تحقیقاتی  

2 O  بودن نقشه علمی کشور و نقشه سالمت کشورجامع نگر  

3 O ایجاد امور اجتماعی در دانشگاه ها  

4 O وجود مجامع سالمت در استان  

5 O   

6 O لمللیاها و مراکز تحقیقاتی معتبر بینفرصت برقراری ارتباط با نخبگان دانشگاه  
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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 فن آوریهای جدیدIT ).... آزمایشگاهی /  

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

12 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  

14 O استان)مثل: جامعه شناس  ماعیکارشناسان خبره در مسایل اجت امکان همکاری با

 و ...(

 

15 O های اجتماعیامکان دسترسی به آمارها و اطالعات آسیب   

 Threatsتهدیدها 

 توضیحات عنوان ردیف

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

2 T خدمات استانمحوری در نظام تولید و نفوذ پایین فناوری و پژوهش   

3 T خروج سرمایه فکری و انسانی و نخبگان از استان  

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

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

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

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

 ماموریتها در مواجهه به شرایط خاص در سطح وزارت

 

10 T  کیفیت آن کاهشگرایش به سمت کمیت پژوهش و  

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

12 T وجود مقررات و بوروکراسی در نظام ها و ساختار سازمانها بعنوان مانع همکاری  
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13 T نبود کاربست تحقیقات انجام شده  

14 T  در فیلد جامعه محدود بودن  تعداد اعضای هیئت علمی عالقمند برای پژوهش   
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 رئوس مسائل استراتژیک دارای اولویت مرکز

 نام ردیف
 حمایت و رفاه اجتماعی 1

 و سالمت اجتماعی سبز زند ی 2

 موثر با سالمت مادر و کودک یاجتماع یها نهیزم 3

 یاجتماعسالمت  کار و اشتغال 4

 سالمت آموزش و سواد 5

 آسیب ها و مسائل اجتماعی 6

 و سالمت جامعه ستیز طیمح 7

 حمل و نقل و سالمت جامعه 8
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 کلی و اختصاصی اهداف

GOALS AND OBJECTIVES 

 قشربندی اجتماعی ) طبقات / دهک های درآمدی (مسئله 

G1  ،اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی .....( ابعاد، دامنه، وسعت و اثرات شرایط مشخص کردنبررسی (، 

ستانداردهای  )طبقات جامعه، دهکهای درآمدی( قشربندی های اجتماعی مرتبط با مولفه های ا

غت وتفریح...(، زند ی قات فرا به زند ی،  کیفیت زند ی، امید) سالالالالمت، آموزش،مسالالالکن، او

جهت بهبود ر مشببارکت اجتماعی در تصببمیم  یری و توانمندسببازی جامعه و ارائه راهکارد

 وضعیت مولفه های مذکور در جامعه

O1 و کیفیت ، مهم سالمتی شاخصهای مانند زند ی های استاندارد اجزای از برخی سطح سنمی 

در دهکهای مختلف / سالالایر مرجع های معتبر(  WHO های اسالالتاندارد براسالالاس)مسالالکن وضالالعیت

  هسال 2 چند دوره درآمدی در طی

O2 واقعی، اشتغال، دسترسی به خدمات سرانه  درآمد) اجتماعی و اقتصادی شرایط بین رابطه تعیین

 هسال 2 چند دوره /طبقات اجتماعی در طی  روه ها ی زندو کیفیت ...( وبهداشتی 

 حمایت و رفاه اجتماعی

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

شالالبکه های حمایت اجتماعی، پیوند های اجتماعی، اعتماد / سالالرمایه اجتماعی،  :تمرکز برمولفه های

و ارتباط آنها با اثرات حفاظتی بر سالمت جسمی، ذهنی و روانی، برنامه / سیاست های رفاهی ( 

سالم  و بروز برخی بیماریهای مزمن بارداری های  -افسالالردگی -) قلبی وعروقیالگوهای رفتاری 

صالحیدرجهت کپرخطر ....(  ست  ذاریهای ا سیا )برای کاهش نابرابری، انزوای  مز به تدوین 

ضعیت اجتماعی و ارتقاء شالالرایط محیط مدارس، محل کار و جامعه سیب  روه ها( و بهبود و ی آ

 درجامعه( ) زنان، کودکان، سالمندان و افرادکم برخوردارپذیر

  

O1 سهم و روند ارزیا ضع موجود،  شبی و ش یافزای رفاهی دولت از  -برنامه های حمایتی  ی/کاه

روانی آنان  و ذهنی تعیین اثرات آنها بر سالمت جسمی، و ی اجتماعی  کم برخوردار روه ها

 آینده هسال 2 -1دوره های در 
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O2 اجرایی برنامه هدفمندی یارانه ها و کمز های معیشببتی  کارایی و اثربخشببی میزان تعیین

ی  روه هاوسببعت انزوای احتماعی در  و اجتماعی طبقاتی()شالالالکاف دولت در کاهی نابرابری

  آسیب پذیر جامعه

O3  تعیین وضببعیت شبببکه های حمایت اجتماعی و پیوند های اجتماعی و اعتماد اجتماعی در

  آینده هسال 2 -1دوره های در  استان

 سالمت و سبک زندگی

G3 منزل، محل تحصیل،محل  )در  مطالعه متغیرنوع سبز زند ی و رفتار افراد جامعه و تحقیق

 تغذیه، ورزش، مصرف کاالهای فرهنگی و بروز وشیوع رفتارهای پرخطر.... در موارد( کار

، شبکه های اجتماعی و ینقی رسانه های جمع و همچنین ی مختلف اجتماعی روه هادر

) چاقی، شیوع بیماریهای مزمنبررسی  دکامی و بروز وممازی  با سالمت جسمی، روانی و شا

های رفتاری مساعد  ی برای الگوسازییبه منظور ارائه راهکارهادیابت و قلبی وعروقی...( 

 وحامی سالمت و ارتقام دانی و سواد سالمت

O1  ضعیت سنمی سانه های برنامه اثرات و سهم موجود، و سیما صدا)جمعی های ر  شبکه ،....(و

 دیابت ، چاقی) مزمن بیماریهای به نسبت جامعه افراد  آ اهی سطح ارتقام در  اجتماعی های

 ساله 3 -1 در چند دوره....( 

O2  شاورزی صنعتی،)کار محل پرخطردر رفتارهای(  فراوانی) شیوع تعیین ساختمانی......( ک ز و نی، 

ی مختلف اجتماعی  روه هادر )تهیه مواد اولیه /فرایندآماده سالالازی / مصالالرف (  تغذیهبررسببی 

 -)ابتدائیبرحسببب مولفه سببواد سببالمت و میزان الگوسببازی رفتاری مثبت/ منفی مدارس

  لهسا2 -1 چند دوره درطیمتوسطه( 

O3 ستان زنمان شادکامی و عوامل موثر بر آن در ا  -1 چند دوره درطی تعیین امید به زند ی و 

 لهسا2

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

 لهسا2 -1 چند دوره درطیمداخالت مشاوره ای روانپزشکی و روانشناسی 

O5  لهسا2 -1 چند دوره درطی ی سنی روه هاتعیین وضعیت سالمت دهان و دندان به تفکیز 

 

 موثر با سالمت مادر و کودک یاجتماع یها نهیزم

G4  بارویکرد و تمرکز بر  )دوره اولیه زندگی(بررسببی، مطالعه وپایی متغیر سببالمت مادر وکودک

)مولفه  مشاوره های پیش از  ازدواج شرایط اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در دوره های قبل از
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ثت...(،  فامیلی بودن ازداوج، ورا بارداری ازدواج،  ) فراهم بودن، کفایت مراقبت، مراقبت های دوره 

)نظارت، ایمنی زایمان ورزش، رفتارهای پرخطر (-عادتهای خوب مرتبط با سالالالالمت: تغذیه سالالالالم

مت..( کارایی  ) فراهمو مراقبتهای دوره کودکی  وسالالالال یت و فا تدوین  ..(و.بودن، ک به  و کمز 

) افزایش سطح دانش مادر، المت مادر و کودک سیاست  ذاریهای اصالحی در راستای ارتقام س

 .)ایجاد فرصت های برابر، تغذیه خوب و باال بردن نقش والدینی فعال

O1  یابی فه انطباق میزان ارز یت، بودن، فراهم های مول مه و نیز محتوی کفا نا هداف تحقق بر  ا

ظارت بر زایمان  با دسببتور العمل های ون بارداری حین ازدواج، از قبل دوران مشبباوره های

 لهسا 2  چند دوره درطی WHO کشوری و استاندارد های 

O2  متسال بر تاثیر ذار.... و فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی های فاکتور از یز هر  سهم تعیین 

ستا/شهر:  جغرافیایی)  جامعه مختلف ی روه ها و  طبقات در وکودک مادر صادی – رو :  اقت

سیاست های مبتنی بر داده درآمد شتغال( تدوین  جهت ارتقام سالمت ر های پژوهشی د / ا

 لهسا 2 چند دوره مادران و کودکان درطی

 یاجتماعسالمت  کار و اشتغال

G5   شتغال )کنترل برکار، بارکاری(زمینه های کار و تحقیق ابعاد و بررسی ایتی، ) حم، سیاستهای ا

 ،) کفایت،شالالالفافیت،کارایی...(ملی و بین المللی ، قوانین کار ...(و شالالالغلیبرابری فرصالالالتهای  مولد،

) فیزیکی، شببرایط محیطی کار ،) سالالالالمت،تبعی. ...(سببازمانها ونهادهای اجتماعی محل کار

سبک مدیریتی...( صله  جوروانی،  شیوع و روند غیبت و ارتباط آن با کاهی پیامدهای منفی  حا (

) اقتصالالالادی همچنین مطالعه معضببل بیکاری و عوارض مربوطه ازکار، بیماریهای شالالالغلی...(،

وضع قوانین، اجرایی در  به قصد ارائه راهکارهای بهبود از نظر سیاستگذاری،....( و،اجتماعی 

سائل کاری صمیمات مرتبط با م شارکت در ت شرایط کار، ارتقام م  -های کار ) روشزمینه ی 

 وهای مدیریت درمحیط کارسازی الگ و مطلوب....(و فرصتهای رشد حرفه ای

 

O1 سه سنمی ش و مقای ستورالعمل های اجرایی  ی، کفایت،اثربخ شفافیت،کارایی  قوانین و د

ضعف و )بخش خدماتی/ صالالنعتی(بین المللی مربوط به کار ملی و شناخت قوت،  ن فقدا برای 

ام ارتقناساز اری  در مشاغل مختلف وتدوین راهکارهای بهبود حل مسائل کار ر وکارفرما و 

 لهسا 3 -1 چند دوره محیط کارسالم  درطی رفاه و

O2 ص با  ...(مدیریتی سالالبک جوروانی، فیزیکی،) کار محیطی شرایط   انطباق درجه ارزیابی شخ  هم

با و تعیین ارتباط آن  )براسالالاس اسالالتانداردهای معتبر جهانی( (QWL)کاری زند ی کیفیت های
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)شالالیوع و روند غیبت ازکار، / منفی )بهره وری،کارایی، رضالالایتمندی، روحیه کار...( پیامدهای مثبت

 لهسا 3-2 چند دوره درطی ...(و بیماریهای شغلی

 آموزش و سواد

G6 سی، کیفیت، برابری مطالعه، تحقیق و ستر شنگری د  ..(.و ) جغرافیایی، اقتصالادی، جنسالیتیرو

ظا  اثرات  تاری سبببالم یآموزشببن های رف کل  یری الگو ) رفتالالارهالالای اجتمالالاعی بر شبب

 استفاده سالمت، شاخصهای با آن و ارتباط( سالمت سواد –{ {prosocial behaviorسازنده

به قصد ارائه راهکارهای  ...(گیریها همه واگیر، ، مزمن)بیماریهای الگوهای و بهداشتی خدمات از

 بین بخی سالمت و آموزش پیوند،ایماد سالمت ذاری  بهبود از نظر سیاست

 

O1 سواد  ارتباط/  تفاوت میزان برآورد صهایاز دانی/ شاخ صوص  ستفاده سالمت، در خ  از ا

ها همه واگیر، ، مزمن)بیماریهای الگوهای و بهداشببتی خدمات ی مختلف  روه هادر...( گیری

سالمت برای بهره یاجتماعی و تدوین راهکارها ست  ذاری  سیا  یری از ی درجهت بهبود 

 لهسا 3 چند دوره درطی .....(و) سالمت، آموزش،رسانه های جمعی همکاریهای بین بخشی

O2 اری رفت انسان، الگوسازی سالمت با مرتبط های آموزش)  محتوی ، دسترسی میزان/  سطح تعیین

امعه در ج ..(و. )جغرافیایی، اقتصادی، جنسیتی، کیفیت ، برابری آموزش ....(ومثبت، محیط زیست 

  هسال 2چند دوره شهری و روستایی / اقشارمختلف اجتماعی درطی 

O3  تعیین کارکرد، اثربخشببی و آسببیب های متاثر از نظا  ورودی موسببسببات آموزش عالی و

سسات غیرانتفاعی  صنعت چاپ و مو ستگذاری،  سیا شی،  شگاه ها)با رویکرد نظا  آموز دان

 هسال 2چند دوره درطی آموزشی و.....( 

 آسیب ها و مسائل اجتماعی

G7  ،شرایط محیط اجتماعی، علل شکل، روند، زمینه و  تحقیق، بررسی و کنکاش ابعاد، وسعت، 

 موردی / سازمان یافته، ) خشونت، فساد:در جامعه  پیامد وتبعات آسیب های  و مسائل اجتماعی

وتبیین درجه .....( وقاچاق ، رانت ، مشالالکالت کودکان، پدیده حاشالالیه نشالالینی، اعتیاد، تکدی گری 

شار مختلف اجتماعی سی در یری اق )سالالیاسالالت های  وکارهای اجتماعی موجود ساز و برر

سجام( شفافیت، اثربخشی، کارایی برای مقابله باآن  حاکمیتی، قوانین، ان به  ...(و) از نظر فراهم بودن،

اثربخی، مقبول در چارچوب سیاست های  منسمم، ارائه راهکارهای اصالحی و بهبود قصد

سطح وکیفیت زند ی و  سائل اجتماعی، ارتقام  صادی و اجتماعی در جهت تعدیل م کالن اقت

 ایماد جامعه سالم  
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O1 سعت، ابعاد، وتعیین سنمی  پیامد علل، اجتماعی، محیط شرایط و زمینه روند، شکل، و

 یافته، قاچاق سازمان/  موردی :فساد خشونت،)  حاد و مهم اجتماعی مسائل و  ها آسیب وتبعات

آسببیب های  و نیز ، تکدی گری .....(اعتیاد نشالالالینی، حاشالالالیه پدیده کودکان، مشالالالکالت ، رانت ،

در جامعه و تخمین و برآورد درجه در یری  اجتماعی حاصببله از تمرد و ازدواج سببفید و...

 هسال 3-1چند دوره اجتماعی درطی  اقشار مختلف )سهم(

O2 شی، کارایی، درجه تعیین شفافیت اثربخ ست) موجود اجتماعی ساز وکارهای کفایت و   سیا

سیب با مقابله برای (انسالالجام قوانین، حاکمیتی، های سائل و  ها آ ارهای نیز راهک و اجتماعی م

سبباله  در  5در چارچوب برنامه های اقتصببادی و اجتماعی  (اثربخش، مقبول منسالالجم،)بهبود 

سازی محیط  سالم  سطح وکیفیت زند ی و  ستای مسائل معیشتی ورفاه اجتماعی، ارتقام  را

 ساله 2جامعه درطی چند دوره های 

 محرومیت و انزوای اجتماعی

G8 علل و، روند، )مزمن/حاد(ابعاد، وسببعت مواجهه  نوع، رصببد مسببتمر و بررسببی، تحقیق 

 روه محرومیت  افراد و فقر و ....(و )سالالیاسالالتگذاری ، مدیریتی ، فرهنگی شالالرایط اجتماعیزمینه

) دسالالترسالالی پایین به خدمات بهداشالالتی، تبعات آنو )بیکاران، اقلیت ها، مهاجرین...( ی در یرها

و  ...(و ر فقردو شیوع بیماریها، افول کیفیت و استاندارد زندگی و تجربه زیستن  تبعی.، نابرابری، بروز

مشالالارکت اجتماعی و تصالالمیم  فعالیت های شالالهروندی، )آموزش،اثرات بازدارند ی فقرهمچنین 

و نقی و رابطه آن با سالمت جسمی، ذهنی، برچسب زنی اجتماعی، زمینه سازی  ...(و سازیها

) کارایی ، مطالعه و ..( و. آسببیب ها  و مسببائل اجتماعی، الگوهای بیماری و میرایی، نفرت

ی، ) سیاست های مالیاتبازتوزیع ثروت سازوکارهای اجتماعی تعدیل فقر و اثربخشی ، شفافیت (

)سالالیاسالالتگذاری،اصالالالح برای کمز به تدوین راهکارهای اشالالتغال، ،آموزش،مدیریت اقتصالالادی ..(

 ایکاهی فقر و شببکاف طبقاتی، نابرابری، تضببمین حداقل سببطح درآمد بر قوانین، اجرایی (

 ی الز  زند ی حفا استانداردها

O1 پایی یابی،  هه  نوع،برآورد  و مسببتمر ارز عت، مواج عاد، وسبب حاد(اب نه )مزمن/ ند، زمی ، رو

ی  روه هافقر ومحرومیت، افراد و ....(و )سالالالیاسالالالتگذاری ، مدیریتی ، فرهنگی شالالالرایط اجتماعی

خدمات ) دسالالالترسالالالی پایین به وتعیین  حمم تبعات آن ...(و )بیکاران، اقلیت ها، مهاجریندر یر

ستاندارد زندگی و تجربه زیستن در  شتی، تبعی.، نابرابری، بروزو شیوع بیماریها، افول کیفیت و ا بهدا

 یندهآ هسال 3 -1های  درطی دوره ...(و فقر
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O2 سازی )آموزش،اثرات بازدارند ی فقر برآورد صمیم  شارکت اجتماعی و ت شهروندی، م  فعالیت های 

و تعیین نقی و رابطه آن با سببالمت جسببمی، ذهنی، برچسببب زنی اجتماعی، زمینه  ...(و ها

ی   روه هادر  و... سببازی آسببیب ها  و مسببائل اجتماعی، الگوهای بیماری و میرایی، نفرت

 ساله  2درطی چند دوره ....(و آسیب پذیر جامعه ) کم برخوردار،در یر

 ستیز طیاجتماع و مح

G9 های محیط ) آلودگی وسعت و اثرات مسائل محیط زیست مستمر ابعاد، بررسی، مطالعه و رصد

زیست، زباله ها، زباله و فاضالب بیمارستانی، بازیافت زباله، دفن یا سوزاندن زباله، تغییرات دوره ای تر 

ها  و سمو  صنعتی، استفاده مفرط از کودها تغییرات آب و هوایی، پساب ،سالی /خشکسالی (

های تمدید پذیر، آلود ی وسایل های جذبی برای دفع فاضالب، انرژیچاه و سمو  کشاوزی،

 )فراهم بودن،دسترسی...(ها، ،آلود ی صوتی، آب سالمهای آننقلیه، امواج ماهواره ای و پارازیت

سمم ومتوازن در و  صالحی پایدار،من صد ارائه راهکارهای ا سان به ق سالمت ان رابطه آن با 

 و بین المللی برای ارتقام کیفیت محیط زیست بشر.چارچوب سیاست های ملی 

O1 های محیط زیست، زباله ها، ) آلودگیوسعت و اثرات مسائل محیط زیست مستمر ابعاد، ارزیابی

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

ها  و سببمو  صببنعتی، اسببتفاده مفرط از کودها و سببمو  تغییرات آب و هوایی، پسبباب ،(

شاوزی، چاه ضالب، انرژیک سایل نقلیه، های جذبی برای دفع فا های تمدید پذیر، آلود ی و

بر سالمت آنسان  های مربوطه و تعیین اثرات آنهاآلود ی صوتی، امواج ماهواره ای و پارازیت

  هسال 3 -1 طی دوره های در  ) آب، موادغذایی....(استفاده درجوامعه و منابع طبیعی مورد

O2 کیفیتاز آب سالم  ...(و )فراهم بودن،دسترسیان برخورداری مناطق مختلف جامعهمیز تعیین( ،

تعیین رابطه آن با سببالمت انسببان ، بروز وشببیوع   / منابع معتبر...( WHOمطابق  اسالالالتاندارد

متوازن در  منسببمم و از آب و تدوین راهکارهای اصببالحی پایدار، منتقله بیماریهای وا یر

ستاندارد وکیفیت زند ی  درطی چند  چارچوب سیاست های ملی و بین المللی برای ارتقام ا

 ساله 2دوره 

 و سالمت جامعه حمل و نقل

G10 وتراموا، اتوبوس  ) ریلی، زمینی: مترو،نقل عمومی مطالعه و پژوهی کم وکیف شبببکه حمل و. ،...

سازی  تمرکز بر دسالالترسالالی، اسالالتاندارد، کیفیت( باهوایی( )  ، مولفه های کمز کننده به نهادینه 

) دسترسی، فرهنگ سازی، زمینه سازی دوچرخه سواری )فرهنگ سازی، زیرساختار، ....(پیاده روی

ترافیز شببهری و  فرهنگ ترافیز و رابطه آن با سببالمت، سببوانح، تعامالت اجتماعی، و.....(
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ضای حمل و نقل صیص و توزیع  ف ست های کالن، محلی  درتخ سیا )جاده  جاده ای و تدوین 

شهری ( سفرهای درون و برون ای و درون  مبتنی بر نیاز در جهت بهبود امنیت،کیفیت و رفاه 

 شهری

O 1 اه، ر )بخش شهرسازی وارزیابی سطح آماد ی مدیریت حمل ونقل/ سیاستگذاران/ متولیان امر

سانه ها شهرداری، ساختارها، در  ....(و پلیس راهور، ر سازی زیر  نهادینه کردن فرهنگ، فراهم 

سالمو قوانین و الزامات ترافیز ستفاده از حمل ونقل  ) شالالبکه ... در ترغیب افرادجامعه به ا

رابطه آن با سببالمت، سببوانح، وتعیین  ....(و چرخه سالالالواری، پیاده رویود عمومی،و نقل حمل 

ضای حمل  صیص ف ست های تخ سیا شهری و جاده ای و تدوین  تعامالت اجتماعی، ترافیز 

مبتنی برنیاز درجهت بهبود امنیت،کیفیت ورفاه سببفرهای )جاده ای  و درون شالالالهری (ونقل 

 هآیند هسال 3 -1 درون و برون شهری درچند دوره

O2 مترو،تراموا،: زمینی ریلی،)  شببهری و برون درون نقل و حمل کیفی/کمز انطباق درجه تعیین 

 ... (و ( ) با تمرکز برفراهم بودن، دسالالالترسالالالی، اسالالالتاندارد، کیفیت، ایمنی، امنیتهوایی ،....و اتوبوس

شهری وروستایی  و ارائه راهکارها سالمتیدرجوامع  رضایت مرد  در  و ی برای ارتقام رفاه، 

 ساله2چارچوب سیاست های ملی و کالن درطی چند دوره های 
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می باشد، با  از فعالیت ها  یا اقدامات برای نیل به اهداف و مقاصد ای ممموعه های مرکز که استراتژی

 توجه به اهداف به شرح زیر می باشد:

D1-G1-O1-S1: پیمایشببی))مختلف  حمایت از طرح هایSurvey ( جامعه شببناختی، دلفی، نظر خبر ان ،)

informant views).......  ))  شربندی های صادی،اجتماعی، فرهنگی .....( مرتبط با  ق مرتبط با عوامل زمینه ای ) اقت

 استانداردهای زند ی) سالمت، آموزش،مسکن، اوقات فراغت وتفریح...(  ،اجتماعی )طبقات جامعه، دهکهای درآمدی(

علو   -و....( اقتصبباد -جامعه شببناسببی سببانی)و  انعلاز قبیل:  و مختلف علهای مخاطب پژوهی: حوزه های   روه

  و اقتصاد سالمت و ......( سیاستگذاری سالمت)

D1-G1 - O2-S2 :پیمایشببی) )مختلف حمایت از طرح هایSurvey ( جامعه شببناختی، دلفی، نظر خبر ان ،)

informant views).......  ))  سببرانه  درآمد)با مرتبط با عوامل زمینه ای ) اقتصببادی،اجتماعی، فرهنگی .....( مرتبط

 به زند ی، مشارکت اجتماعی کیفیت زند ی، امیدو  ...(وواقعی، اشتغال، دسترسی به خدمات بهداشتی 

علو   -و....( اقتصبباد -جامعه شببناسببی و  انسببانی)علاز قبیل:  و مختلف علهای مخاطب پژوهی: حوزه های   روه

  و اقتصاد سالمت و ......( سیاستگذاری سالمت)

D2-G2-O1-S1 :های یت از طرح  ناختی، نظر خبر ان )  حما عه شبب جام مختلف )نگرشببی و نظر سببنمی ، 

informant views های اجتماعی  کم  رفاهی دولت از  روه -برنامه های حمایتیبا ( ، طولی / روندی .......( مرتبط

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

سانی)علمختلف علمی از قبیل: های مخاطب پژوهی: حوزه های   روه سی و  ان شنا صاد -جامعه  سی  - اقت شنا  روان

 و اقتصاد سالمت و ......( سیاستگذاری علو  سالمت) -و....(

 

D2-G2-O2-S2 :های یت از طرح  ناختی، نظر خبر ان )  حما عه شبب جام مختلف )نگرشببی و نظر سببنمی ، 

informant views اجرایی برنامه هدفمندی یارانه ها و  کارایی و اثربخشببی با میزان( ، طولی / روندی .......( مرتبط
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 های آسیب وسعت انزوای احتماعی در  روه و کمز های معیشتی دولت در کاهی نابرابری)شکاف طبقاتی( اجتماعی

 پذیر جامعه

سانی)علمختلف علمی از قبیل: های مخاطب پژوهی: حوزه های   روه سی و  ان شنا صاد -جامعه  سی  - اقت شنا  روان

 و اقتصاد سالمت و ......( سیاستگذاری علو  سالمت) -و....(

 

D2-G2-O3-S3 :های یت از طرح  ناختی، نظر خبر ان )  حما عه شبب جام مختلف )نگرشببی و نظر سببنمی ، 

informant views شبببکه های حمایت اجتماعی، پیوند های اجتماعی، ( ، طولی / روندی .......( مرتبط با مولفه های

 اعتماد / سرمایه اجتماعی

سانی)علاز قبیل:  مختلف علو های مخاطب پژوهی: حوزه های   روه سی و  ان شنا صاد -جامعه  سی  - اقت شنا  روان

 و اقتصاد سالمت و ......( سیاستگذاری علو  سالمت) -و....(

D3-G3-O1-S1 :پیمایشببی) حمایت از طرح های( مختلفSurvey جامعه شببناختی، دلفی، نگرشببی و نظر ،)

، شبببکه های نقی رسببانه های جمعی ی و رفتار  وسببنمی ، طولی / روندی ، مداخله ای.......( مرتبط با سبببز زند 

 بروز وشیوع بیماریهای مزمن) چاقی، دیابت و قلبی وعروقی...( دراجتماعی و ممازی 

سانی)علاز قبیل:  مختلف علو های مخاطب پژوهی: حوزه های   روه سی و  ان شنا صاد -جامعه  سی -اقت شنا -روان

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

 

D3-G3-O2-S2: مختلف حمایت از طرح های((پیمایشیSurvey جامعه شناختی، دلفی، نگرشی و نظر سنمی ،)

با  مداخله ای.......( مرتبط  ندی ،  های، طولی / رو تار یه کار و نیز بررسببی  محل درپرخطر  رف یه مواد اول غذیه )ته ت

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

 مدارسمثبت/ منفی 

سانی)علمختلف علمی از قبیل: های مخاطب پژوهی: حوزه های   روه سی و  ان شنا صاد -جامعه  سی -اقت شنا -روان

 ..... و علو  بالینی / سالمت - علو  تربیتی و....(
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D3-G3-O3-S3 :پیمایشببی) حمایت از طرح های( مختلفSurvey جامعه شببناختی، دلفی، نگرشببی و نظر ،)

  تعیین امید به زند ی و شادکامی و عوامل موثر بر آنسنمی ، طولی / روندی ، مداخله ای.......( مرتبط با 

سانی)علمختلف علمی از قبیل: های مخاطب پژوهی: حوزه های   روه سی و  ان شنا صاد -جامعه  سی -اقت شنا -روان

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

 

D3-G3 -O4-S4 :پیمایشببی) حمایت از طرح های( مختلفSurvey جامعه شببناختی، دلفی، نگرشببی و نظر ،)

 ارتقای کمی و کیفی مداخالت مشاوره ای روانپزشکی و روانشناسی سنمی ، طولی / روندی ، مداخله ای.......( مرتبط با 

سانی)علمختلف علمی از قبیل: های مخاطب پژوهی: حوزه های   روه سی و  ان شنا صاد -جامعه  سی -اقت شنا -روان

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

 

D3-G3-O5-S5 :پیمایشببی) حمایت از طرح های( مختلفSurvey جامعه شببناختی، دلفی، نگرشببی و نظر ،)

 وضعیت سالمت دهان و دندانسنمی ، طولی / روندی ، مداخله ای.......( مرتبط با 

سانی)علمختلف علمی از قبیل: های مخاطب پژوهی: حوزه های   روه سی و  ان شنا صاد -جامعه  علو  تربیتی  -اقت

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

 

D4-G4-O1-S1 :پیمایشببی) حمایت از طرح های( مختلفSurvey جامعه شببناختی، دلفی، نگرشببی و نظر ،)

 (های کشوری / جهانی سیاستگذاری )مرتبط بامراقبت های دوره بارداریسنمی ، طولی / روندی ، مداخله ای.......( 

بالینی: تخصص  -و اقتصاد سالمت و ......( مدیریت سیاستگذاری های مخاطب پژوهی: حوزه های علو  سالمت)  روه

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

 

D4-G4-O2-S2 :پیمایشببی) حمایت از طرح های( مختلفSurvey جامعه شببناختی، دلفی، نگرشببی و نظر ،)

 (های کشوری / جهانیسیاستگذاری )وکودک.....( مرتبط باسالمت مادر سنمی ، طولی / روندی ، مداخله ای..
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سالمت)  روه ستگذاری های مخاطب پژوهی: حوزه های علو   سالمت و ......(بالینی: تخصص  مدیریت سیا صاد  و اقت

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

 

D5-G5-O1-S1 :پیمایشببی) حمایت از طرح های( مختلفSurvey جامعه شببناختی، دلفی، نگرشببی و نظر ،)

ستinformant viewsسنمی ، طولی / روندی ، نظر خبر ان )  سیا شتغال، قوانین کارملی و  (.......( مرتبط با  های ا

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

حرفه ای، محیط ، مدیریت و اقتصبباد سببالمت، -)طب کارهای مخاطب پژوهی: حوزه های علو  بهداشببتی:   روه

 (...و روانشناسی -اقتصاد ، جامعه شناسی -علو  انسانی) حقوقسیاستگذاری....(، 

 

D5-G5-O2-S2 :پیمایشببی) حمایت از طرح های( مختلفSurvey جامعه شببناختی، دلفی، نگرشببی و نظر ،)

با informant viewsسببنمی ، طولی / روندی ، نظر خبر ان )   فیزیکی،) کار محیطی قوانین شببرایط(.......( مرتبط 

 (QWL)کاری زند ی کیفیت های مشخصه با...(  مدیریتی سبز جوروانی،

حرفه ای، محیط ، مدیریت و اقتصبباد سببالمت، -)طب کارهای مخاطب پژوهی: حوزه های علو  بهداشببتی:   روه

 (روانشناسی... -اقتصاد ، جامعه شناسی -علو  انسانی) حقوقسیاستگذاری....(، 

 

D6-G6-O1-S1 :پیمایشببی) حمایت از طرح های( مختلفSurvey جامعه شببناختی، دلفی، نگرشببی و نظر ،)

ندی ، نظر خبر ان )  باinformant viewsسببنمی ، طولی / رو فاوت میزان برآورد (.......( مرتبط  باط/  ت از  ارت

سواد  ستفاده سالمت، های شاخصدر خصوص دانی/ شتی خدمات از ا های مختلف  در روه ها بیماری الگوهای و بهدا

 ی درجهت بهبود سیاست  ذاری سالمت برای بهره  یری از همکاریهای بین بخشییاجتماعی و تدوین راهکارها

 -روانشناسی -جامعه شناسی -فناوری اطالعات -علو  ارتباطات -و  تربیتیپژوهی: حوزه های علهای مخاطب   روه

 علو  بالینی / سالمت -علم و فناوری -سیاستگذاری

 

D6-G6-O2-S2 :پیمایشببی) حمایت از طرح های( مختلفSurvey جامعه شببناختی، دلفی، نگرشببی و نظر ،)

سیمیزان/نوع  (.......( مرتبط باinformant viewsسنمی ، طولی / روندی ، نظر خبر ان )  ستر  آموزش)  محتوی و د
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سازی سالمت با مرتبط های سان، الگو ست  ان برابری آموزش )جغرافیایی، و  کیفیت و نیز ....(ورفتاری مثبت، محیط زی

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

 -جامعه شناسی -فناوری اطالعات -علو  ارتباطات -تربیتیو  های مخاطب پژوهی: حوزه های عل  روه

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

D6-G6-O3-S3 :پیمایشببی) حمایت از طرح های( مختلفSurvey جامعه شببناختی، دلفی، نگرشببی و نظر ،)

سیب های متاثر از  مرتبط با(.......( informant viewsسنمی ، طولی / روندی ، نظر خبر ان )  شی و آ کارکرد، اثربخ

صنعت چاپ و موسسات  ستگذاری،  سیا شی،  شگاه ها)با رویکرد نظا  آموز نظا  ورودی موسسات آموزش عالی و دان

 غیرانتفاعی آموزشی و.....(

 -جامعه شناسی -فناوری اطالعات -علو  ارتباطات -و  تربیتیهای مخاطب پژوهی: حوزه های عل  روه

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

D7-G7-O1-S1: پیمایشی) حمایت از طرح های( مختلفSurvey جامعه شناختی، دلفی، نگرشی و نظر سنمی ،)

 محیط شرایط و زمینه روند، شکل، وسعت، ابعاد،  (.......( مرتبط باinformant views، طولی / روندی ، نظر خبر ان ) 

سیب وتبعات پیامد علل، اجتماعی، سائل و  ها آ صله از تمرد و ازدواج  نیز  و مهم اجتماعی م سیب های اجتماعی حا آ

 در جامعه  سفید و...

عمومی /  سیاستگذاری اقتصاد، -روانشناسی -جامعه شناسی -و  تربیتیهای مخاطب پژوهی: حوزه های عل  روه

 و اقتصاد سالمت و ......( سیاستگذاری سالمت ،علو  سالمت)

D7-G7-O7-S7: پیمایشی) حمایت از طرح های( مختلفSurvey جامعه شناختی، دلفی، نگرشی و نظر سنمی ،)

 ساز وکارهای کفایت و شفافیت اثربخشی، کارایی، (.......( مرتبط باinformant views، طولی / روندی ، نظر خبر ان ) 

های ارنیز راهک و اجتماعی مسائل و  ها آسیب با مقابله برای( انسما  قوانین، حاکمیتی، های سیاست) موجود اجتماعی

 بهبود

 اقتصاد، -علو  ارتباطات -روانشناسی -جامعه شناسی -و  تربیتیهای مخاطب پژوهی: حوزه های عل  روه

 و اقتصاد سالمت و ......( سیاستگذاری عمومی / سالمت ،علو  سالمت) سیاستگذاری

D8-G8-O1-S1 :پیمایشببی) حمایت از طرح های( مختلفSurvey جامعه شببناختی، دلفی، نگرشببی و نظر ،)

ندی ، نظر خبر ان )  باinformant viewsسببنمی ، طولی / رو عاد، نوع،برآورد  (.......( مرتبط  وسببعت، مواجهه  اب
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 روه ....( فقر ومحرومیت، افراد وو اجتماعیزمینه )سببیاسببتگذاری ، مدیریتی ، فرهنگی شببرایط و  )مزمن/حاد(، روند

 وتعیین  حمم تبعات آن ی در یرها

 اقتصبباد، -علو  ارتباطات -روانشببناسببی -جامعه شببناسببی -و  تربیتیهای مخاطب پژوهی: حوزه های عل  روه

 و اقتصاد سالمت و ......(، سیاستگذاری عمومی / سالمت ،علو  سالمت) سیاستگذاری

D8-G8-O2-S2 :پیمایشببی) از طرح های حمایت( مختلفSurvey جامعه شببناختی، دلفی، نگرشببی و نظر ،)

باinformant viewsسببنمی ، طولی / روندی ، نظر خبر ان )  بازدارند ی فقر برآورد (.......( مرتبط  و تعیین  اثرات 

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

 های  در یر در  روه و... بیماری و میرایی

 اقتصاد، -علو  ارتباطات -روانشناسی -جامعه شناسی -و  تربیتیهای مخاطب پژوهی: حوزه های عل  روه

 و اقتصاد سالمت و ......( سیاستگذاری عمومی / سالمت ،علو  سالمت) سیاستگذاری

D9-G9-O1-S1 :پیمایشی) حمایت از طرح های( مختلفSurvey جامعه شناختی، دلفی، نگرشی و نظر سنمی ،)

تغییرات  ،وسعت و اثرات مسائل محیط زیست ابعاد، (.......( مرتبط باinformant views، طولی / روندی ، نظر خبر ان ) 

ساب شاوزی، چاهآب و هوایی، پ سمو  ک ستفاده مفرط از کودها و  صنعتی، ا سمو   ضالب، های جذبی ها  و  برای دفع فا

 های مربوطه و تعیین اثرات آنهاهای تمدید پذیر، آلود ی وسایل نقلیه، آلود ی صوتی، امواج ماهواره ای و پارازیتانرژی

 بر سالمت آنسان و منابع طبیعی مورد استفاده درجوامع

ای،  حرفه بهداشببت ، محیط بهداشببت:  بهداشببتی علو  –های مخاطب پژوهی: حوزه های علو  سببالمت )بالینی  روه

صاد شاورزی و حوزه های مرتبط،اقت ستگذاری سالمت، ک سی علو   ،....(سیا ضالب ، آب)  مهند ست محیط ، فا  ، زی

 ........( صوت مخابرات،

 

 

D9-G9-O2-S2 :پیمایشی) حمایت از طرح های( مختلفSurvey جامعه شناختی، دلفی، نگرشی و نظر سنمی ،)

ندی ، نظر خبر ان )  باinformant views، طولی / رو عه)فراهمان برمیز (.......( مرتبط  جام ناطق مختلف   خورداری م

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

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

   زند ی
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ای،  حرفه بهداشببت ، محیط بهداشببت:  بهداشببتی علو  –های مخاطب پژوهی: حوزه های علو  سببالمت )بالینی  روه

شاورزی و حوزه های مرتبط، صاد ک ستگذاری سالمت، اقت سی علو   ،....(سیا ضالب ، آب)  مهند ست محیط ، فا  ، زی

 ........( صوت مخابرات،

D10-G10-O1-S1: شی) حمایت از طرح های شی و نظر Surveyمختلف )پیمای شناختی، دلفی، نگر (، جامعه 

سببیاسببتگذاران/ مدیریت حمل ونقل/  (.......( مرتبط باinformant viewsسببنمی ، طولی / روندی ، نظر خبر ان ) 

ساختارها، متولیان امردر سازی زیر ... در ترغیب افرادجامعه و قوانین و الزامات ترافیز نهادینه کردن فرهنگ، فراهم 

و تدوین سببیاسببت های تخصببیص فضببای حمل ونقل مبتنی برنیاز درجهت بهبود  به اسببتفاده از حمل ونقل سببالم

 امنیت،کیفیت ورفاه سفرهای درون و برون شهری

های مخاطب پژوهی: حوزه های علو  مهندسی ) شهرسازی، محیط زیست ، ترافیز، برنامه ریزی شهری........(  ه رو

 ....(سیاستگذاری سالمت، اقتصاد:  بهداشتی علو  –علو  سالمت )بالینی

D10-G10-O2-S2 :شی) حمایت از طرح های شی و نظر Surveyمختلف )پیمای شناختی، دلفی، نگر (، جامعه 

و  حمل کیفی/کمز انطباق درجه تعیین (.......( مرتبط باinformant viewsسببنمی ، طولی / روندی ، نظر خبر ان ) 

ستایی  و ارائه راهکارها شهری و برون درون نقل شهری ورو سالمتیدرجوامع  ضایت مرد  در  و ی برای ارتقام رفاه،  ر

 چارچوب سیاست های ملی و کالن

های مخاطب پژوهی: حوزه های علو  مهندسی ) شهرسازی، محیط زیست ، ترافیز، برنامه ریزی شهری........(   روه

 ....سیاستگذاری سالمت، اقتصاد:  بهداشتی علو  –علو  سالمت )بالینی
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 برنامه عملیاتی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت

 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



 

پایان از خرداد تا 

 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 

درصالالدی تعداد طرح  50و افزایش  چاپ مقاالت در مجالت معتبر علمیدرصالالدی  10:   افزایش  O2 )) 2هدف عملیاتی 

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

activities timins
From  to

 Person 
responsible 

resources 
needed 

resources 
costs 

Comments 
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A1 ا عمال سیاست

 20های 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  جلسات،

روند تصویب طرح 

و رفع موانع   ها

 اجرایی

A4:  حمایت از

تحقیقات جامعه نگر 

 منطبق با اهداف مرکز

A5:  جذب هیات

 علمی پژوهشی

 

از فروردین تا 

 99اسفند ماه 

 

 -معاونت پژوهشی

ریاست و معاون مرکز 

 تحقیقات

 

اعضای شورای 

 مرکز،

: حضوری جلسات

 رزرو و هماهنگی

 جلسات سالن

 تشکیل: مجازی

 مجازی گروه

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 
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 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 همایشهای 

 و 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

 کارشناستوسط 

 تحقیقات مرکز
: حضوریجلسات 

 سالن رزرو و هماهنگی

 جلسات

 گروه تشکیل: مجازی

 مجازی

  هزینه پذیرایی

 

 

 

 

 

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

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

   شناسایی نیازهای جامعه راهکار )استراتژی(:
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activities timins
From  to

 Person 
responsible 

resources 
needed 

resources 
costs 

Comments 

A1 :برگزاری جلسات 

با  هم اندیشی

سیاستگزاران سالمت و 

اپیدمیولوژیستها در 

شناسایی نیاز ها و  زمینه

یین اولویت های تع

 محورتحقیقاتی جامعه 

A2 برگزاری جلسات :

جلب هم اندیشی برای 

سایر ادارات،  مشارکت

سازمانهای دولتی و غیر 

در   (NGO) دولتی

تحقیقات  اجرایبرای 

 محور  جامعه

A3 : 10افزایش 

گرنت درصدی جذب 

طرح تحقیقاتی خارج 

شرکت از طریق  دانشگاه

در فراخوان های 

تحقیقاتی منطقه ای، 

استانی، کشوری و بین 

المللی )جذب گرنت 

 (یهای تحقیقات

A4 : انجام تحقیقات در

زمینه عوامل خطر 

مرتبط با بیشترین بار 

استان  با  در بیماری

عوامل اجتماعی  تاکید بر

سهم موثر در اقتصادی 

 یماریهابار ب

A5 :  عقد تفاهم نامه

همکاری مشترک علمی 

و پژوهشی با سایر مراکز 

فروردین تا اسفند 

99 

با جدول زمان 

جلسه در  4بندی 

 سال

 -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
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تحقیقاتی کالن منطقه 

 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

 و متخصصان

 ذینفعان

 و هماهنگی: حضوری

 جلسات سالن رزرو

 گروه تشکیل: مجازی

  مجازی

هزینه اجرای 

مداخالت
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 (Logic Frameworkمدل شناختی )

 مدل شناختی سلسله مراتب شاخص ها و نتایج مورد انتظار از اجرای برنامه را در یک چارچوب نشان می دهد:

اثر نهایی مورد انتظار از اجرای راهبردها و فعالیت های پیش بینی شده مرکز عبارت است از :   :(Impactشاخص اثر )

 ارتقا سالمت جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

   :(Outcomeشاخص های نتیجه  )

 یافته های پژوهشی در تصمیمات و برنامه های مرتبط با سالمت جامعه کاربست -

 پژوهشی در مطالعات تکمیلی و علمی در ارتباط با سالمت جامعه یافته های  کاربست -

 کاربست یافته های پژوهشی توسط عموم مردم یا سازمانهای دیگر -

 : (Outputشاخص های خدمت )

 تعداد مقاالت منتشره با افلیشین مرکز  -

 تعداد پیام های بارگذاری شده ترجمان دانش -

 :(Processشاخص های فرایند )

 مصوب مرکز بروز رسانی شده اولویت های پژوهشی  -

 تعداد طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا  -

 تعاد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته در موعد مقرر -

 تعداد کارگاههای آموزشی برگزار شده  -

 تعداد جلسات شورای پژوهشی برگزار شده  -

 تعداد تفاهم نامه های منعقد شده با مراکز و دانشگاه های دیگر -

 همایش های برگزار شده -

 کتاب های منتشر شده -

 جلسات با نهادهای دیگر -

 :(Input)نهاده-شاخص ورودی

 نیروی انسانی تخصیص داده شده به مرکز  -
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 بودجه تخصیص داده شده به مرکز -

 

 جدول تعریف شاخص ها        

 گردآوری کننده محل گردآوری دوره گردآوری تعریف شاخص شاخص

 ایموردانتظار  جینتا نتیجه های شاخص
 هدف کلی برنامه

کارشناس ارزشیابی  مستندات مرکز ساالنه
 مرکز

نتایج مستقیم  خدمت های شاخص
 برنامه یفعالیتها

 -سامانه علم سنجی ماهانه
سامانه  -پایگاه های داده

 سمات

کارشناس پژوهشی 
 مرکز

فعالیت های در حال  فرایند شاخص
 انجام مرکز

-هفتگی-روزانه
 ماهانه

 -سامانه سمات
 و ...-مستندات مرکز

 کارشناسان مرکز

بودجه و نیروی  شاخص ورودی
انسانی وارد شده به 

 مرکز
امکانات و تجهیزات و 

 تدارکات مرکز

 -سامانه اتوماسیون ساالنه
 -بخش درخواست ها
 فهرست های اموال

 کارشناسان مرکز

 

 فهرست دریافت کنندگان گزارش پایش و ارزشیابی

 استانداری -

 معاونت های دانشگاه علوم پزشکی -

 دادگستری -

 اداره بهزیستی -

 نیروی انتظامی -

 اداره آموزش و پرورش -

 سازمان محیط زیست -

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی -
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 متغیر مولفه نمره جمع کل
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 مقاله 15

 برونداد علمی

 کتاب 6

 همایش 3

 سخنرانی 4

 تولید محتوا 6

 پوستر همایش 2

 کاربست  4

8 
 درون سازمانی 3

 منبع مطالعه
 برون سازمانی 5

8 
 فردی 3

 درجه مشارکت
 گروهی 5

8 

 استانی 1

 ملی 3 سطح مطالعه

 بین المللی 4

8 
 تک رشته ای 3

 ماهیت مطالعات
 بین رشته ای 5

8 

 کسب اطالعات  2

 2 سطح مشارکت جامعه  
 مشارکت در اجرای پروژه  

 

4 
 مشارکت در طراحی، اجرا و ارزشیابی

 

10 

3 
 تامین منابع  مالی 

 

 تامین نیروی انسانی 2 سازمان ها  نوع مشارکت

5 
 تامین منابع  مادی و نیروی انسانی

 

10 
 تدوین برنامه   عملیاتی 5

 استراتژیک 5  

 جمع کل 100

 


