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ژگانتعریف وا  

 

 تعریف سالمت

   (Human Capital Theory):الف (  از دیدگاه تئوری سرمایه انسانی 

( مستهلك Natural Agingاست كه به مرور زمان با گذر طبيعي عمر  )« ذخيره سرمايه » سالمتي افراد يك 

درماان ( ايا     گردد و سرمايه گذاري در سالمت )بهداشت و مي آن شود، بيماري باعث استهالك غيرطبيعي مي

 .كند استهالك را جبران مي

 :WHOاشت جهانی زمان بهدب( از دیدگاه سا

ساالمت   .عي نه تنها فقدان بيماري و ناخوشاي احساس رضايت كامل جسماني، رواني و اجتماسالمت عبارتست از 

 نداشت  بيماري نيست بلكه برخورداري از رفاه كامل جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي است. 

 :در چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران ج (

رصات اااي برابار، توزياا مناسا       نيز جامعه آرماني برخوردار از سالمت رفاه، امنيت غذايي، تامي  اجتماعي، ف 

 .د، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب مي باشدمدرآ



 

 

 

 

 ژیراهبرد یا استرات

استراتژي يك برنامه جاما براي عمل است كه جهت گيري عمده سازمان را مشخص مي كند. استراتژي تعيي  

پلي ميان وضعيت  ،آرمان اا و ااداف دراز مدت در سازمان از طريق طراحي يك سلسله عمليات معي  استراتژي

 ستراتژي  نوعي برنامه مي باشد.موجود و وضعيت مطلوب است. استراتژي وسيله و راه رسيدن به ادف است. ا

 گروه های ذینفع

قبول يا سطح افراد يا گرواهايي استند كه انتظار يا تمايل دارند، سازمانها و يا يك برنامه به سطح قابل 

د. گرواهاي ذينفا، لزوماً مصرف كننده كاال و يا خدمات يك سازمان نبوده و ممك  مشخصي از عملكرد برس

 سازمان يا برنامه باشند. است تنها، مدافا آن 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

 

جانبه بوده كه تدوي  امه تالشيااي بلند نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران مستلزم دستيابي به آرمان              

ااي زماني معي  از يك سو و اختصاص منابا الزم براي تحقق ااداف اي  ااي پيش برنده در بازهو اجراي برنامه

ااي متعالي انقالب اا از جنبه ديگر، لوازم ضروري جهت دستيابي به اي  آرمانهاست. بي شك تحقق آرمانبرنامه

جانبه در علم است؛ علمي كه داراي سه شاخصۀ عدالت، معنويت و عقالنيت است و اسالمي در گرو پيشرفت امه

است نيازمند ترسيم نقشۀ راه علمي  تحقق پيشرفت امه جانبه علمي كه از وظايف ذاتي و حياتي مراكز دانشگااي

است كه در آن نحوة طي مسير، منابا و امكانات الزم، تقسيم كار در سطح كالن و الزامات طي اي  مسير به طور 

 شفاف و دقيق مشخص شده باشد.

رد از آنجا كه رسيدن به جايگاه علمي آرماني كشور در قال  ترسيم نقشۀ جاما علمي كشور در سال ااي اخير مو

با توجه به منويات  گروه اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهركردتاكيد مقام معظم رابري بوده و است لذا 

چشم انداز بيست ساله كشور، سياست ااي كلي سند فرمانداي معظم كل قوا و با الهام از اسناد باالدستي نظير 

شهركرد، ه و برنامه استراتژيك دانشگاه علوم پزشكي و اساسنام سالمت، برنامه پنجم توسعه،  نقشه جاما علمي كشور

تهيه و تدوي  گروه اپيدميولوژي را با رويكرد تعيي  مشكالت سالمت و ارتقاي سالمتي جامعه برنامه استراتژيك 

 نموده است.

 



 

 

 دانشگاه اپیدمیولوژی گروه معرفی
شهرکرد پزشکی علوم  

        

زشكي شهركرد گروه آموزشي بهداشت مشتمل بر بهداشت محيط، مديريت خدمات در دانشگاه علوم پ ۵۶۳۱ از سال       

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم  ۵۶3۶در سال بهداشتي، آموزش بهداشت و اپيدميولوژي در دانشكده پزشكي فعاليت داشت. 

گروه اپيدميولوژي د. آغاز نمو ۵۶31پزشكي شهركرد بصورت مستقل تاسيس و بطور رسمي فعاليت آموزشي خود را از سال 

دانشكده بهداشت بعنوان يكي از گروه اايي كه از ابتداي تاسيس دانشكده بهداشت در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد به صورت 

مستقل تشكل داده شد در حال حاضر داراي سه نفر عضو ايئت علمي با تخصص اپيدميولوژي مي باشد. در حال حاضر اي  گروه 

حصيالت تكميلي در رشته اپيدميولوژي در مقطا كارشناسي ارشد مي باشد. امچني  دانشكده بهداشت پذيراي دانشجويان ت

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد داراي چهارنفر عضو ايئت علمي در رشته آمار زيستي و دانشجويان كارشناسي ارشد آمار زيستي 

ي براي رشته اپيدميولوژي در نظر گرفته مي شود)جدول مزيت راابردي و پشتيبان اساسبعنوان يك اي  امكان، مي باشد كه 

 (.2و  ۵شماره  

 

 : اعضای هیئت علمی و دانشجویان گروه اپیدمیولوژی و رشته پشتیبان)آمار زیستی(1جدول شماره 

 نام گروه اموزشی
 اعضاء هیئت علمی

 جمع اعضاء هیئت علمی
 مقاطع پذیرش دانشجو

 دکتری تخصصی کارشناسی ارشد شناسیکار استاد دانشیار استادیار مربی

    ۶ -- ۵ 2 0 اپيدميولوژي

    1 ۵ ۵ ۵ ۵ زيستي آمار 



 

 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم  زیستی آمار و اپیدمیولوژی گروه علمی هیئت مشخصات اعضای: 2 شماره جدول

 پزشکی شهرکرد

 تبه علميمر رشته تحصيلي نام و نام خانوادگي عضو ايأت علمي گروه آموزشي

 آمار و اپيدميولوژي گروه

 زيستي

 دانشيار اپيدميولوژي دكتر علي احمدي

 استاديار اپيدميولوژي دكتر عبداهلل محمديان

 استاديار اپيدميولوژي دكتر معصومه موسوي

 استاد آمار زيستي دكتر سليمان خيري

 دانشيار آمار زيستي دكتر مرتضي سداي

 استاديار زيستيآمار  دكتر اادي رئيسي

 مربي آماركاربردي خانم فاطمه دريس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

استراتژیک برنامه تدوین شناسی روش  

اپیدمیولوژی علمی مرجعیت  

 

 )استراتژیک( راهبردی ریزی برنامهکلیات 

سازمان را مديريت استراتژيك مجموعه اي از تصميمات و اقدامات مديريتي است كه عملكرد بلند مدت               

، اجراي استراتژي، تنظيم استراتژي )برنامه استراتژيك(، در اي  مديريت تحليل محيط )دروني و بيروني( تعيي  مي كند.

بلنااااد  به عبارت ديگر اي  مديريت به برنامه ريزي ااي ميان مدت و .كنترل و ارزشيابي استراتژي صورت مي پذيرد

و  آموزشي ،خدماتي، بخشهاي توليديي  اسناد راابردي و مديريت استراتژيك در در ساليان اخير تدو مدت مي پردازد.

گسترش تفكر  است. كه جزو اولويتهاي اساسي محسوب شده است كشورااي مختلف يكي از موضوعاتيسالمتي  در 

 د.مي باش عاملي اصلي موفقيت در يك سازماناستراتژيك و اجراي برنامه ااي تحول در چارچوب مديريت استراتژيك 

ريزي عبارت است از طريقه و روش نيل به ااداف سازماني، و به تبا آن استراتژي عبارت از تمام امكانات الزم براي  برنامه

ريزي استراتژيك فرايندي است كه ضم  آن ااداف بلندمدت  از اي  رو، برنامه انجام موفقيت آميز وظايف سازماني است.

مي گيرد كه از قبل پيش بيني شده  بر رمبناي روشها، جهت دستيابي به اي  ااداف را درسازماني تعيي  و تصميم گيري ب

گيري اساسي و انجام اقدامات بنيادي است كه جهت گيري  ، تالش سازمان يافته و منظم براي تصميمديگر اند. به عبارت

ريزي  امه زماني، براي فرايند برنامهبرن فعاليتهاي يك سازمان با ديگر نهاداا را در چارچوب قانوني شكل مي داند.

 استراتژيك به ماايت، نيازااي سازمان و محيط خارجي آن بستگي دارد. 



 

ريزي استراتژيك معموالً بخشي از يك برنامه  ريزي استراتژيك امزمان با آغاز فعاليت سازمان است. برنامه اجراي برنامه

سسه براي ؤريزي استراتژيك با آمادگي م امه مالي و عملياتي است؛ برنامهكس  و كار تجاري، امراه با برنامه بازاريابي، برن

توجه به ااداف سازماني تعيي   ريزي استراتژيك بايد در يك زمان مشخصي با سرمايه گذاري جديد انجام مي شود. برنامه

ي استراتژيك بايد حداقل در ريز شده و منابا دردسترس براي نيل به ااداف در طول سال مالي انجام شود. فرايند برنامه

سه سال اجرا شود و اگر سازمان درحال تغيير و دگرگوني است اي  فعاليتها بايد ار سال اعمال گردد؛ ار سال برنامه ااي 

 در طول اجراي برنامه ااي استراتژيك، پيشرفتهاي اجراي برنامه بايد بازبيني شود. به روز گردند؛ انجام كاراا

ژيك ازطريق روشهاي مختلفي در سازمانها به كار گرفته مي شود كه مزايايي را براي سازمانها وموسسات ريزي استرات برنامه

 به ارمغان مي آورد، اي  مزايا عبارتند از:

   تعريف واضح از ااداف سازمان درجهت سازگاري با ماموريت سازمان باتوجه به ظرفيت و چارچوب زماني تعيي

 شده براي سازمان؛

  مشاركت در برنامه ااتوسعه حس 

 اطمينان از به كارگيري اثربخش تر منابا سازمان 

 يو منابا كليد اولويتها تمركز بر 

 وكاراايي جهت تغيير توجه بيشتر به كارايي و اثربخشي؛ فراام آوردن مبنايي براي پيشرفت كاركنان و ساز 

 ايئت مديره؛برقراري ارتباط بي  اعضاي  تيم سازي قوي در ايئت مديره و كاركنان؛ 

 ريزان با يك چشم انداز مشترك؛ ايجاد رضايت بيشتر بي  برنامه 

 .افزايش بهره وري ازطريق ارتقا كارايي و اثربخشي 

فرايند برنامه ريزي استراتژيك با توجه به عوامل محيطي براي شناخت آينده و بقاء سازمان داراي مراحلي است. براي 

 اي مدل عمومي برنامه ريزي استراتژيك استفاده خوااد شد. البته در فرايند تدوي  از  دانشكدهبرنامه ريزي استراتژيك 

نيز استفاده شد. مراحل كالن  مدل سياست گذاري سالمتخور نياز از مدل ااي تلفيقي و نوي  مانند اسند راابردي به فر

 اه نيز وجود دارد :  اي  فرايند پايه اي و عمومي شامل اي  موارد است گرچه در تقدم و تاخر آن ديدگ

 تدوي  چشم انداز و اركان جهت ساز  شامل ماموريت و ارزش ااي استراتژيك 



 

 جما آوري اطالعات محيط پيرامون سازمان و داخل سازمان 

 تشخيص ماايت استراتژي اصلي سازمان و فرموله كردن استراتژي سازمان 

 پيشنهاد رااكارااي خرد و كالن 

 جراارزيابي راابرداا قبل از ا 

 اولويت بندي رااكاراا در راستاي ااداف و خواسته ااي موكالن استراتژيك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نقاط قوت، نقاط ، انداز رسالت، چشم بیانیه
تهدیدها ها، فرصت ضعف،  

 

 بیانیه رسالت 

نه گروه اپيدميولوژي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، يك گروه تخصصي علمي و پژواشي در زمي

طراحي و  واپيدميولوژي  اصول در زمينه گروه سالمت است كه از طريق بكارگيري و توانمند سازي اعضاي ايئت علمي

اجراي مطالعات كاربردي جهت حل مشكالت سالمتي، ضم  پاسخگويي به نيازااي پژواشي استان و منطقه در صدد 

 ه شرقي مي باشد.  دستيابي به مرجعيت علمي در سطح قط ، كشور و منطقه مديتران

 (Visionچشم انداز )

و منطقه مديترانه شرقي، داراي سهم قط ، كشور در سطح  زمينه اپيدميولوژيمعتبر و پيشرو در  يك گروهما به عنوان 

آموزش و پژواش كاربردي بر پايه روش اا و  خواايم شد؛ و پژواش و تحقيقات علمي در زمينه اپيدميولوژيدر زيادي 

 .ولوژي جهت تهيه مستندات علمي براي حل مشكالت سالمت را نهادينه خواايم كرد اصول اپيدمي

آموزشي و  خدماتدر ااي خود  امواره در تالش است تا با عمل به رسالت اپيدميولوژي دانشكده بهداشتگروه بنابراي  

 اي اپيدميولوژي درسطح  كشور دست يابد.به رتبه اول تا پنجم در بي  گروه ا پژواشي تخصصي اپيدميولوژي

 



 

  :نقاط قوت 

 ( در گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي وجود دانشجويان مقطا تحصيالت تكميلي)كارشناسي ارشد 

  وجود امكاران با تخصص آمار زيستي در گروه و امكاري مناس  در مباحث اپيدميولوژي)مطالعه

 مركز مدل سازي در سالمت( ، مجله تخصصي اپيدميولوژي وشهركرد كواورت

  پژواشي تخصصي در زمينه تحقيقات اپيدميولوژي  –وجود مجله علميInternational Journal of 

Epidemiologic Research در گروه اپيدميولوژي 

  وجود مركز تحقيقات مدل سازي در سالمت در دانشگاه كه مسئوليت آن بر عهده يكي از اعضاي ايئت

 .علمي گروه مي باشد

  ازار نفر جمعيت توسط يك نفر از اعضاي  ۵0اجراي مطالعه كواورت شهركرد با در نظر گيري بيش از

 ايئت علمي گروه

  گروه در مجله ، مطالعه كواورت و مركز تحقيقات مدل سازي در سالمت امكاري اعضاي ايات علمي 

 كشور 7قط  ايشي منطقه آمي پژواشي مناس  اعضاي ايئت علمي گروه در سطح دانشگاه و سيما 

  در دانشگاه نظير آموزش مجازيي پشتيبان آموزشو زير ساخت ااي وجود ساختارااي 

 امكاري فعال اعضاي ايئت علمي گروه در شوراي ااي پژواشي دانشكده اا و مراكز تحقيقاتي دانشگاه 

  كتاب در چند جلد تاليف و چاپ(زمينه نرم افزارااي آماريstataمطالعات كارآزمايي ،)  باليني ، روش

 اا و اصول اپيدميولوژي و ...

 در گروه، دانشكده و  انگيزه و عالقه با دلسوز و متعهد  علمي ايات اعضاي و كاركنان مديران، وجود

 دانشگاه

 توسط اعضاي ايئت علمي گروهكاربردي و بي  رشته اي پژواش ااي  انجام 



 

 ااي كامپيوتري، وجود دانشجويان  دسترسي به امكانات نظير شبكه بانكهاي اطالعاتي، سيستم

 تحصيالت تكميلي

  با انگيزه و متعهد و ترميم نسبي ساختار ايئت علمي دانشكده جوان اعضاي ايات علمي  جذب 

 وجود مشاركت سازنده و تعامل بي  استاد و دانشجو 

 ي آموزشي تخصصي جهت رفا نيازااي آموزشي و پژواشيبرگزاري كارگاه اا 

 ا و قرار دادااي امكاري بي  گروه با مراكز تحقيقاتي دانشگاه وجود تفاام نامه ا 

 

 :نقاط ضعف 

  امتراز ااي دانشگاهگروه ااي آموزشي در ساير  به نسبت ويژه به( فيزيكي –محدوديت منابا )انساني 

 علمي مرجعيت براي ساليانه ثابت بودجه وجود عدم 

  زيستي در گروه نبود مقطا آموزشي دكتراي تخصصي اپيدميولوژي و آمار 

  داخل يا  مطالعاتي ااي فرصتدر   گروه اعضائ ايئت علمي عدم وجود برنامه مناس  جهت شركت

 خارج از كشور

 جديد علمي ايات جذب براي ساختاري ااي محدوديت وجود 

 رفااي امكانات و فيزيكي فضاي  نظر از دانشگاه در ضروري و اوليه ساختهاي زير نبود 

 و ااميت اپيدميولوژي و  نامه استراتژيك در مديران عالي دانشگاه نسبت به جايگاهعدم وجود تفكر و بر

 مباحث و تحقيقات آن

 اي بودجه و ساختاري انساني، منابا لحاظ به الزم ااي زيرساخت وجود عدم 



 

 بهداشتي تحقيقات انجام به دادن تحرك براي الزم انگيزااي ايجاد براي مدون ااي برنامه وجود عدم 

 پژواشگران و علمي ايئت اعضا به گرانت اعطاي بحث مانند علمي ايئت اعضا توسط كاربردي -يبنياد

 دانشجويان و جوان

 

 :فرصت ها 

  حمايت مناس  معاونت آموزشي و مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه از مرجعيت علمي 

 يوجود عزم جدي اعضاي ايئت علمي گروه جهت دست يابي به مرجعيت علم 

 )وجود اعضاي ايئت علمي توانمند در گروه)در مباحث آموزشي و پژواشي 

  وجود مركز تحقيقات تخصصي مدل سازي در سالمت و مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت 

 مطالعه)اپيدميولوژي مباحث در مناس  امكاري و گروه در زيستي آمار تخصص با امكاران وجود 

 (سالمت در سازي مدل مركز و دميولوژياپي تخصصي مجله كواورت،

 اپيدميولوژي تحقيقات زمينه در تخصصي پژواشي – علمي مجله وجود International Journal of 

Epidemiologic Research اپيدميولوژي گروه در 

 ايئت اعضاي از يكي عهده بر آن مسئوليت كه دانشگاه در سالمت در سازي مدل تحقيقات مركز وجود 

 .باشد مي وهگر علمي

 اعضاي از نفر يك توسط جمعيت نفر ازار ۵0 از بيش گيري نظر در با شهركرد كواورت مطالعه اجراي 

 گروه علمي ايئت

 ااي  دورهو وجود سيستم ااي مناس  جهت برگزاري  امكان مجازي سازي آموزش و مديريت آن

 آموزشي مجازي 

 در سطح كشور و منطقه  يوجود الگوااي موفق عملكرد 



 

 مكان برگزاري نشست اا و سميناراا و وبينارااي علمي در بستر مجازيا 

  اپيدميولوژي و آمار زيستي در سطح استان وجود فراگيران و دانش آموختگان 

 فرصت توانمندسازي اعضاي ايات علمي جوان و جديدالورود 

  در دانشگاهاپيدميولوژي و آمار زيستي وجود اعضاي ايات علمي دانش آموخته 

 : یدهاتهد 

  حجم كاري زياد اعضاي ايئت علمي درگير در برنامه ااي مرجعيت علمي)فعاليت اعضاي ايئت علمي

 در اي  برنامه ، منجر به كااش حجم فعاليت ااي موظفي آنها نمي شود(

   فعال در مباحث مرجعيت علمي جهت ايجاد يا كافي نبودن فرآيند ااي تشويقي اعضاي ايات علمي

 آنهاحفظ انگيزه 

 نبود برنامه استراتژيك دراز مدت در بحث مرجعيت علمي در سطح دانشگاه 

  روزمرگي فعاليت ااي آموزشي اعضاي ايئت علمي گروه به واسطه عدم وجود دانشجويان دكتراي

 تخصصي در گروه

 بودجه تحقيقاتي كم دانشگاهفي به طرح ااي تحقيقاتي به واسطه عدم اختصاص بودجه كا 

 دانشجويان و فارغ التحصيالن در مقطا كارشناسي ارشد آينده شغلي نامشخص 

  نبود پست ااي سازماني تخصصي در معاونت ااي بهداشتي، تحقيقات و فناوري و درمان دانشگاه ااي

 كشور براي فارغ التحصيالن اي  رشته آموزشيعلوم پزشكي 

 

 

 

 



 

 

 راستای در اپیدمیولوژی گروه کالن اهداف
علمی مرجعیت  

 

G1آموزش  و تربيت كليدي فرايندااي بازمهندسي و : بهبود 

G2 :پژواش كليدي فرايندااي بازمهندسي و بهبود 

G3 :سالمت ارتقا راستاي در محور مسئله كاربردي تحقيقات ادايت و توسعه 

 جامعه

 

 

 

 



 

 

برنامه پایش های شاخص و عملکردی اهداف  

 

G1مسئول هدف آموزش و تربیت کلیدی فرایندهای بازمهندسی و : بهبود 

شاخص های 

 ارزیابی پیشرفت

 

 میزان ارتقا میانگین کل نمرات دانشجویان -

 میزان رضایت مندی دانشجویان از خدمات آموزشی -

 میزان آموزش الکترونیک ارائه شده -

تعداد کتاب های ترجمه شده یا تالیف شده توسط اعضای هیئت علمی  -

 گروه

به میزبانی گروه تعداد نشست ها و سمینارهای علمی برگزار شده  -

 اپیدمیولوژی

 

 اهداف عملکردی

 

G1O1-سال طی شناسایی و حمایت ازفعالیت آموزشی نوآورانه در 

 تحصیلی

G1O2-01گسترش آموزش مجازی و محتوای آموزشی به میزان % 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1O3- هیئت اعضای ای حرفه های مهارت و دانش مستمر ارتقای 

 گروه کارکنان و علمی

G1O4-  ارتقای مستمر دانش و مهارت دانش آموختگان مشارکت فعال در

در خصوص روش های پژوهش و ارتقای سالمت  گروه،اعضای هیئت علمی 

پیشگیری و مهارتهای مدیریتی و اصالحات نظام  پزشکی و اپیدمیولوژیو 

 سالمت

G1O5-از دانش آموختگان توانمند داخل یا خارج از نفر  2 حداقل جذب

 گروهمی در عنوان عضو هیات عل کشور به

G1O6- دوره تحصیالت تکمیلی در گروه)دکترای تخصصی(گسترش 

G1O7- برگزاری کارگاه ها، نشست ها و وبینارهای علمی در سطح ملی

 و بین المللی



 

G2 :مسئول هدف پژوهش کلیدی فرایندهای بازمهندسی و بهبود 

شاخص های 

 ارزیابی پیشرفت

 

 شیمیزان رضایت مندی ذینفعان پژوه -

 فراوانی طرح های پژوهشی مصوب در سامانه پژوهشیار -

 طرح های تحقیقاتی تا تصویب نهایی متوسط زمان چرخه  -

 متوسط زمان تأخیر طرح ها -

نسبت طرح های تحقیقاتی کاربردی و سازمانی به کل طرح های  -

 تحقیقاتی

تعداد رتبه های کسب شده دانشکده در سطح جشنواره های پژوهشی  -

 ی دانشگاهی و مل

 تعداد مقاالت حاصل از طرح های تحقیقاتی اعضای هیئت علمی گروه -

 کیفیت مقاالت چاپ شده توسط اعضای هیئت علمی گروه -

نسبت مشارکت و عضویت اعضای هیئت علمی گروه در شوراهای  -

 پژوهشی مراکز تحقیقاتی و دانشکده های دانشگاه

برد مجالت  تعداد موارد عضویت اعضای هیئت علمی گروه در ادیتوریال -

 تخصصی ایندکس شده در پایگاه های اطالعاتی معتبر 

 

 اهداف عملکردی

 

G2O1 ۵0: بازنگري و اصالح فرايندااي كليدي پژواش به ميزان 

 درصد ساليانه در راستاي ارتقا كيفيت فرايند ااي پژواشي 

G2O2 افزايش طرح ااي پژواشي در راستاي ماموريت سازماني :

 درصد) اپيدميولوژي بيماريهاي واگير و غير واگير( ۵0گروه به ميزان 

 



 

G2O3- توسعه منابا مالي متعدد و پايدار براي انجام ااداف

 تحقيقاتي و پژواشي گروه

G2O4- انجام جهت دانشگاه خارج مراجا از مالي منابا جذب 

 ) امانند نيماد، نصر ، ...(پژواش ااي كاربردي و مسئله محور

G2O5- در ذينفا گرواهاي و جامعه موزشآ در فعال مشاركت 

 زندگي كيفيت بهبود و سالمت كننده تعيي  عوامل راستاي

G2O6- تحقيقاتي مراكز و گروه در پژواش كيفي و كمي توسعه 

وابسته به گروه) مركز تحقيقات مدل سازي در سالمت و مركز 

  تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت(

G2O7- و پژواشي و آموزشي  مناس عرصه گسترش و ايجاد 

 (واگير غير و واگير بيماريهاي)اپيدميولوژي زمينه در مراقبتي

G2O8-  گسترش فعاليت ااي تحقيقاتي مراكز تحقيقاتي وابسته به

 گروه با مشاركت حداكثري اعضاي ايئت علمي گروه 

G2O9- پژواشي، ژورنال -برگزاري و ميزباني نشست ااي علمي

زشي در زمينه آخري  دستاوردااي پژواشي كالب اا و وبينارااي آمو

 و اصول اپيدميولوژي در سطح كشور ، منطقه و جهان

G2O10-  انجام طرح ااي تحقيقاتي ملي با امكاري با ساير گروه

 ااي اپيدميولوژي دانشگاه ااي مطرح كشور 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G2O11-  انجام طرح ااي تحقيقاتي با حضور امكاراني با تخصص

ورااي جهان به صورت امكاري ااي بي  اپيدميولوژي از ساير كش

 المللي 

G2O12- پيگيري جهت ايندكس نمودن مجله تخصصي گروه در

پايگاه ااي و بانك ااي استنادي علمي معتبر و شناخته شده ملي و 

 بي  المللي 

G2O13- گسترش استفاده از مدل سازي ااي آماري با استفاده از

لعه كواورت شهركرد با بستر مناس  تهيه شده به واسطه وجود مطا

 مديريت اعضاي ايئت علمي گروه

 



 

G3 :ارتقا راستای در محور مسئله کاربردی تحقیقات هدایت و توسعه 

 جامعه سالمت

 مسئول هدف

شاخص های 

 ارزیابی پیشرفت

 

 نسبت طرح های تحقیقاتی دانشی به کل طرح های تحقیقاتی -

) تهیه، ارایه و انتشار بسته عاتتعداد محصوالت فن آورانه و ثبت اخترا -

 های آماری و مدل سازی و ...(

 

 اهداف عملکردی

 

G3O1 طراحي و تدوي  نقشه راه پژواشي گروه مبتني بر نياز اا :

 سالمت جامعه و ماموريت ااي گروه

G3O2 و مراكز  گروه: ادايت و راابري فعاليت ااي تحقيقاتي

خگوئي به نيازاا سالمت تحقيقاتي وابسته به گروه در راستاي پاس

 درصد ساليانه۵0ماموريت ااي گروه به ميزان  توسعه جامعه و 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گروه عملیاتی و استراتژیک های برنامه ارزیابی
 اپیدمیولوژی

و عملياتي را بر عهده  استراتژيكوظيفه پايش و بازنگري برنامه ااي  رياست دانشكده بهداشت           

مسئول بسته  توسط كه عملياتي ااي برنامه پيشرفت گزارشات به مربوط لساتج از غير  داشته و

 گروه استراتژيكمي شود؛ ضرورت دارد كه در پايان ار سال برنامه  ارايه مرجعيت علمي اپيدميولوژي

. امچني  در پايان ار دوره شش مااه آيدبه عمل  در آنو تغييرات الزم  گيردمورد بازنگري كامل قرار 

را مورد بررسي كلي قرار داده، ميزان پيشرفت برنامه اا را مشخص  مزبوربرنامه عملياتي  دانشكدهرياست 

كرده و ضم  مشخص كردن ميزان حصول ااداف، بازخوردااي الزم را به منظور تحقق ااداف 

 استراتژيك مشخص و ابالغ مي نمايد.

 



 

 

 

 

 

 

  

 


