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چشم انداز vision
ما بر آنیم با افزايش توانمندي اعضاي اين مركز و انجام تحقیقات استاني  ،منطقه اي  ،ملي و بین المللي به صورت كاربردي با
شناسايي نقش عوامل اجتماعي تعیین كننده سالمت و اتخاذ مداخالت مناسب و هماهنگي و استفاده از تجربیات ساير مراكز مرتبط
استاني ،كشوري و بین المللي و جذب و همکاري سازمانها و ادارات تاثیر گذ ار بر سالمت ضمن افزايش تولید علم با نگاه به اسناد
باالدستي و از جمله نقشه جامع سالمت و اهداف توسعه ايران  4141با ارتقاء سطح سالمت جامعه ،عدالت را در سالمت برقرار
نمائیم .اين مركز تصمیم دارد در سه سال آينده بعنوان يکي از مراكز تحقیقاتي برتر كشور در زمینه هاي تحقیقاتي مربوطه نائل
گردد.

رسالت

Mission

 :4هدفمند نمودن تحقیقات در زمینه عوامل اجتماعي تعیین كننده سالمت
 :2جلب مشاركت ادارات و سازمانهاي مرتبط و استفاده از توانمندي ها و منابع مالي آنها در انجام پژوهشهاي جامعه محور
 :3افزايش دانش دانشجويان رشته هاي دانشگاهي مرتبط در زمینه عوامل اجتماعي تعیین كننده سالمت
 :1ارتقاي سطح كیفي و كمي تحقیقات در زمینه عوامل اجتماعي تعیین كننده سالمت در جامعه
 :5توانمند سازي جامعه در زمینه ارزش گذاري به سالمت و الويت بندي منابع محدود
 :6هماهنگي و مديريت امور مرتبط با دبیرخانه سالمت و امنیت غذايي استان با اهداف مركز
:7ايجاد ارتباط و ارتقا سطح همکاريهاي تحقیقاتي و آموزشي بین محققین مركزو مراكز تحقیقاتي و دانشگاه هاي داخل و خارج
كشور

ارزشها

Values

اين مركز با توكل بر خداي متعال ،با دانسته هاي خويش در زمینه نقش عوامل اجتماعي تعیین كننده سالمت و نابرابري هاي
ناشي از آن ،تالش مي كند تا با كار تیمي و ايجاد انگیزه براي تولید دانش با حفظ كرامت انساني با خالقیت و نوآوري در جلب
مشاركت سیاستگزاران سالمت سعي در ارتقاء سالمت جامعه از طريق تالش براي ايجاد فرصتهاي مساوي در برخورداري جامعه از
سالمت بتواند گامي در جهت احقاق حق جامعه بردارد.

نقاط قوت:

Strengths

 :4توجه مقام معظم رهبري به تحقیق و پژوهش
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 :2وجوداسناد باالدستي از جمله نقشه جامع سالمت و توسعه اهداف ايران 4141
 :3وجود ساير مراكز تحقیقاتي فعال مرتبط در دانشگاه متبوعه
:1وجود روح همکاي در امور تحقیقاتي در بین اعضا مركز
 :5تنوع حیطه كاري و رشته هاي تحصیلي اعضاي مركز
 :6وجود تیم تحقیقاتي خبره و عالقمند

نقاط ضعف Weakness
 : 4نبود خط مشيء و سیاستگزاري براي انجام طرح هاي تحقیقاتي مرتبط و جامعه نگر در برنامه هاي جاري دانشگاه
 :2نبود خطي مشيء و سیاستگزاري براي انجام طرح هاي تحقیقاتي بین سازماني در زمینه هاي مرتبط و جامعه نگر در سطح
استان
 :3فقدان بودجه و دستورالعمل تخصیص بودجه براي طرح هاي جامعه نگر
 :1فقدان اطالعات اجتماعي -اقتصادي مرتبط با عوامل اجتماعي تعیین كننده سالمت در مراكز تحقیقات
 :5فقدان آگاهي از داده هاي مرتبط با عوامل اجتماعي -اقتصادي تعیین كننده سالمت موجود در ساير ادارات يا سازمانها
 :6نبود طرح هاي جامعه نگر و مرتبط
 : 7فقدان تیم سازماني مرتبط با سالمت جامعه و نبود انسجام در عملکردها سازمانها در زمینه عوامل اجتماعي تعیین كننده
سالمت
 :8عدم ارتباط با ساير مراكز تحقیقاتي عوامل اجتماعي موثر بر سالمت

فرصتها opportunities
 :4وجود شبکه مراكز تحقیقاتي عوامل اجتماعي موثر بر سالمت در وزارت خانه
 :2پر رنگ بودن جايگاه عوامل اجتماعي در تعیین سالمت جامعه در وزارت متبوع

تهدیدها Threats
 :4فقدان برنامه در سطح استان براي انجام طرح هاي بین سازماني و جامعه نگر
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 :2فقدان بودجه براي تحقیقات مرتبط با عوامل اجتماعي تعیین كننده سالمت
:3فقدان حمايت براي انجام طرح هاي تحقیقاتي جامعه محور
 :5حیطه هاي وسیع عوامل اجتماعي اقتصادي و وجود تعامل اين عوامل با يکديگر و ساير عوامل مرتبط

*اهداف کلی و اختصاصی
*Goals & Objectives
 :G1جلب همکاري سایر ادارات ,سازمانها ي دولتی و سازمانهاي غير دولتی ( )NGOدر جلب
مشارکت براي انجام تحقيقات جامعه محور براي دستيابی به اهداف مرکز و ارتقاء سطح سالمت
جامعه
اهداف جزیی و فعاليتها
 :G1O1ایجاد زمينه هایی در جهت سهولت انجام طرح هاي تحقيقاتی جامعه محور بين سازمانی
فعاليتها
 :G4O4A4برگزاري جلسات مداوم با مسئولین ذيربط وزارت متبوعه  ،رياست و معاونین دانشگاه و نیز مسئولین ذيربط استاني
جهت ايجاد همکاري بین بخشي در جهت ارتقاء سطح سالمت جامعه.
 :G4O4A2تدوين دستورالعمل انجام طرح هاي تحقیقاتي بین سازماني و عقد تفاهمنامهاي تحقیقاتي
 :G4O4A3ايجاد كمیته بررسي داده هاي موجود در زمینه هاي مرتبط با اهداف مركز و نحوه دسترسي به آن
 : G4O4A1جلب همکاري سازمان هاي بین المللي و ملي جهت بهره گیري از تجربیات آنها و انجام طرح هاي تحقیقاتي
 :G1O2انجام تحقيقات مطابق با نيازهاي جامعه
فعاليتها
 :G4O2A4انجام تحقیقات در زمینه عوامل خطر مرتبط با بیشترين بار بیماري و نقش عوامل اجتماعي اقتصادي در تعیین سهم
بار بیماريها.
 : G4O2A2برگزاري جلسات با سیاستگزاران سالمت و اپیدمیولوژيستها در زمینه تعیین اولويت ها ي تحقیقاتي جامعه با استفاده
از شاخص ها
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 :G4O2A3نقشه بندي شاخص ها طبق وضعیت اجتماعي -اقتصادي جامعه با استفاده از اطالعات موجود براي تعیین گروههاي
آسیب پذير اجتماعي -اقتصادي
 : G4O2A1برگزاري جلسات با ادارات و سازمانهاي درگیر در امور بهداشتي و تندرستي جامعه و مقايسه اولويتهاي تحقیقاتي و
اهداف تحقیقاتي و يکپارچه نمودن اولويت هاي مرتبط و انجام پژوهشهاي كاربردي و بنیادي مشترک با توجه به نتايج حاصل از
تحقیقات
 :G4O2A5انجام تحقیقات در زمینه سهم عوامل اجتماعي -اقتصادي در بار بیماريها ،مشکالت سالمتي جامعه و...
 : G1O3آشنایی سایر مراکز تحقيقاتی داخلی و خارج از دانشگاه با مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت
دانشگاه
فعاليتها
 :G4O3A4ارسال پمفلت آشنايي با مركز به روساي ساير مراكز
 :G4O3A2برگزاري كارگاههاي آموزشي در زمینه نقش عوامل اجتماعي -اقتصادي در سالمت جامعه براي ساير مراكز تحقیقاتي و
سازمانها يا دانشگاهها
 :G4O3A2برگزاري ساعاتي از دوره هاي آموزشي رشته هاي مرتبط در زمینه نقش عوامل اجتماعي -اقتصادي در سالمت جامعه
 :G1O4همکاري با سازمانهاي بين المللی در انجام طرح هاي تحقيقاتی جامعه محور
فعاليتها
 :G4O1A4شناسايي سازمانهاي بین المللي مرتبط با فعالیتهاي مركز
 :G4O1A2جلب مشاركت سازمانهاي بین المللي و نمايندگان آنها در انجام طرح هاي تحقیقاتي جامعه محور
: G1O5انتخاب جمعيت گویاي پایه براي انجام تحقيقات جامعه محور
فعاليتها
 : G4O5A4برگزاري جلسه براي تصمیم گیري در مورد ويژگي ها و شرايط انتخاب جمعیت پايه با مشاركت سازمانهاي و ادارات
تاثیرگذا بر سالمت جامعه
 :G4O5A2تعیین وضعیت موجود
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 :G1O6بررسی نحوه استفاده از خدمات و امکانات در دسترس جهت ارتقاء سالمت و حفظ و مراقبت از بيماریها در
شرایط اجتماعی -اقتصادي متفاوت توسط جامعه
فعاليتها
 :G4O6A4انجام تحقیقات كاربردي در زمینه نحوه استفاده مردم از خدمات در دسترس
 : G4O6A2انجام تحقیقات كاربردي در زمینه نحوه مديريت هرينه هاي بهداشتي و درماني خانواده ها با توجه به درآمد
 :G4O6A3انجام تحقیقات كاربردي در زمینه تعیین قشرهاي آسیب پذير جامعه
 :G4O6A1انجام تحقیقات كاربردي در زمینه جايگرين هاي مناسب اجتماعي

* :G2هدف کلی  :2انجام تحقيقات جامعه نگر منطبق با اهداف مرکز با مشارکت اعضا *
اهداف جزیی و فعاليتها
 :G2O1آگاهی اعضا از اولویت هاي تحقيقاتی مرکز
فعاليتها
 :G2O4A4برگزاري جلسات براي اطالع اعضا از اولويت هاي مركز
 :G2O4A2آشنايي دانشجويان تحصیالت تکمیلي با فعالیتها و اهداف مركز از طريق سايت يا بازديد از مركز
 :G2O2انجام تحقيقات جامعه نگر منطبق با اولویت هاي مرکز با بيش از یك مجري
فعاليتها
 :G2O2A4برگزاري جلسات با حضور رياست دانشگاه و معاونت هاي مربوطه دانشگاه جهت توجیه اهمیت طرح هاي تحقیقاتي
جامعه نگر و رفع موانع موجود در انجام اين گونه تحقیقات (مانند هزينه ،نیروي انساني و )...
 : G2O2A2توجیه اعضا براي انجام طرح هاي تحقیقاتي كاربردي جامعه نگر با بیش از يك مجري براي ارتقاي سالمت جامعه
 :G2O3تعيين نقش عوامل اجتماعی -اقتصادي موثر بر سالمت جامعه
فعاليتها
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 :G2O3A4انجام تحقیقاتي كاربردي در زمینه تعیین عوامل اجتماعي -اقتصادي موثر بر سالمت و جايگزين هاي آن در ارتقاء
سالمت
 :G2O3A2انجام طرح هاي تحقیقاتي براي شناسايي زنجیره علیتي چگونگي مداخله شرايط اجتماعي -اقتصادي بر سالمتي جامعه
و بقاي بیماران

* : G3هدف کلی  :3ارتقاء عملکرد علمی -پژوهشی مرکز *
اهداف جزیی و فعاليتها
 : G3O1چاپ مقاالت در مجالت معتبر علمی
فعاليتها
 :G3O4A4افزايش چاپ مقاالت در مجالت معتبر علمي
 :G3O4A2تالیف يا ترجمه كتاب در زمینه هاي مرتبط
 :G3O4A3افزايش صعودي امتیاز ارزشیابي ساالنه مراكز تحقیقاتي
 :G3O4A1همکاري با ساير دانشگاهها براي چاپ مقاالت
 :G3O4A5بهبود كیفي و كمي طرح ها تحقیقاتي
 :G3O4A5همکاري با نويسندگان خارجي براي چاپ مقاالت

* :G4استفاده از نتایج تحقيقات در انجام مداخالت و ارزشيابی آن*
اهداف جزیی و فعاليتها
 :G4O1طراحی مداخالت با توجه به نتایج حاصل از تحقيقات
فعاليتها
 : G1O4A4برگزاري جلسات با ادارات و سازمانهاي مرتبط با سالمتي جامعه براي ارائه نتايج تحقیقات و انجام مداخالت مناسب
 :G1O4A2ارزشیابي مداخالت براي اندازه گیري تاثیر آن بر سالمت جامعه
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 :G4O2توانند سازي جامعه براي انجام مداخالت
فعاليتها
 :G1O2A4برگزاري جلسات آموزشي براي جامعه (جمعیت پايه)
 :G1O2A2جذب نیروي انساني براي انجام مداخالت
 :G1O2A3ارزشیابي اثرات مداخالت انجام شده در جامعه

* :G5افزایش توانمند ي اعضاي مرکز و جذب دانشجوي دکتراي پژوهشی در شاخه هاي مختلف
عوامل اجتماعی موثر بر سالمت*
فعاليتها
 :G5A4برگزاري كارگاهها و همايش ها در زمینه عوامل اجتماعي -اقتصادي موثر بر سالمت با هماهنگي معاونتهاي ذيربط دانشگاه
 :G5A2اعطاي كمك هزينه به اعضا براي شركت در همايش هاي مرتبط كشورهاي خارجي با هماهنگي معاونتهاي ذيربط دانشگاه
 : G5A3اعطاي كمك هزينه براي بازديد اعضا از كشورهاي موفق در زمینه مداخالت براي كاهش نابرابري هاي عوامل اجتماعي-
اقتصادي بر سالمت و كسب تجربه با هماهنگي معاونتهاي ذيربط دانشگاه
 :G5A1جذب دانشجوي دكتراي پژوهشي توسط اعضاي واجد شرايط مركز با هماهنگي معاونتهاي ذيربط دانشگاه

تهیه و تدوین:شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی همدان
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