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ارتقاء همکاری های بین سازمانی
ایجاد پیش زمینه های الزم برای انجام تحقیقات بین سازمانی
1

برگزاری جلسات استانی در مورد لزوم انجام طرح های تحقیقاتی کاربردی بین
سازمانی برای ارتقاء سالمتت جامعه

2

تدوین پیش زمینه الزم برای انجام طرح های تحقیقاتی کاربردی بین سازمانی

3

امضاء تفاهم نامه برای انجام طرح تحقیقاتی کاربردی مرتبط با عوامل
اجتماعی -اقتصادی موثر بر سالمت

ارزیابی وضعیت موجود
تشکیل کمیته ای از اعضا برای ارزیابی داده های مرتبط موجود
1

بررسی داده های موجود مرتبط و نحوه دسترسی به آن توسط اعضای کمیته

2

بررسی شاخص های موجود مرتبط و مقایسه آن با استاندارها

3

ارائه نتایج بررسی داده های موجود و شاخص ها در جلسات مرکز

4

برگزاری جلسات برای تعیین شکاف های اطالعاتی موجود

5

نظر سنجی از اعضا در خصوص نیازمندیهای آموزشی اعضا برای انجام امور
مربوط به دستیابی به اهداف مرکز و ارائه راه حل در زمینه ارتقاء آن توسط
اعضای مرکز

بررسی تجربیات موفق سایر کشورها
1

بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینه شیوه تعیین عوامل اجتماعی-

























اقتصادی موثر بر سالمت توسط گروههای پژوهشی مرکز
2

بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینه مداخالت انجام شده در زمینه کاهش
نابرابری های اجتماعی و اقتصادی بر سالمت توسط گروههای پژوهشی مرکز

3

ارائه نتایج مطالعات انجام شده در ردیف های  1و  2در جلسات مرکز توسط
گروههای پژوهشی مرکز

انتخاب جمعیت گویا در شهر همدان برای انجام تحقیقات جامعه محور
1

جمع آوری داده های مورد نیاز برای انتخاب جمعیت گویا

2

برگزاری جلسات بین سازمانی برای انتخاب جمعیت گویا
استفاده از تخصص اپیدمیولوزیستهای عضو مرکز برای انتخاب جمعیت گویا

3

معرفی جمعیت گویا به سازمانهای مرتبط با سالمتی جامعه برای مشارکت در
انجام طرح های تحقیقاتی جامعه محور

4

جمع آوری نتایج بررسی های فوق
1

برگزاری جلسات برای ارائه نتایج بررسی های فوق

2

ارائه راه کارهای تحقیقات کاربردی برای دستیابی به اهداف مرکز و ارتقاء
سالمت جامعه با کاهش نابرابری های اجتماعی -اقتصادی

معرفی مرکز به سایر مراکز

معرفی فعالیتها و توانمند یهای مرکز به سایر مراکز

1

ارسال پمفلت برای سایر مراکز تحقیقاتی

2

ارسال پمفلت معرفی مرکز به دانشجویان تحصیالت تکمیلی

آشنا نمودن دانشجویان رشته های مرتبط با نقش عوامل اجتماعی -اقتادی در
سالمت جامعه
1

برگزاری کارگاهها در زمینه نقش تعیین کننده عوامل اجتماعی -اقتصادی بر
سالمت

2

تدریس نقش عوامل اجتماعی -اقتصادی در سالمت جامعه برای رشته های
مرتبط

پیش نویس پروپوزال های جامعه محور جهت دستیابی به اهداف مرکز

1

برگزاری جلسه با رئیس دانشگاه و معاونت تحقیقات در راستای رفع موانع تحقیقات
جامعه محور

2

تصویب نهایی اولویتهای مرکز و اطالع رسانی آن

3

تدوین پروپوزالهای با بیش از یک مجری برای انجام طرح های تحقیقاتی جامعه محور با
توجه به نتایج حاصل از بررسی های انجام شده در قسمت های قبلی

4

اولویت دادن به پروپوزال های جامعه محور و با بیش از یک مجری

افزایش امتیاز ارزشیایی (افزایش تولید دانش)
1

چاپ مقاالت در مجالت معتبر خارجی و داخلی

2

همکاری با محققین و نویسندگان خارج از کشور

3

تالیف کتاب در زمینهه های مرتبط

4

ثبت وابستگی سازمانی در مفاالت مطابق با اصول از پیش تعیین شده برای ارزشیابی
مقاالت

