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ساختار برنامةراهبردي(استراتژيك)مرکز تحقیقات
عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی
شهرکرد:
اين برنامه ،در برگيرنده  6بخش اصلي است.
- 1تحليل : SWOT
يعنی از ديدگاه اعضاء شركت كننده در تدوين برنامه
ضعف
(،)Strengthsنقاط
قوت
نقاط
استراتژيک
تهديدهای
و
فرصتها()Opprortunities
(،)Weaknesses
( )Threatsمرکز تعيين گرديد.
 - 2تعيين چشم انداز()Vision
 – 3تعيين مأموريت ()Mission
-4اهداف اصلی ()Goals
 – 5اهداف عينی يا مقاصد()Objectives
 -6تعيين فعاليتها ()Activities

شوراهای پیش بینی شده در برنامه استراتژيک:
* مهمترين رکن مرکز شوراي عالی مركز بوده و وظائف
اين شورا عبارتند از:
 – 1تصويب خط مشی پژوهشی مرکز
 – 2تصويب تفاهم نامه های همکاری با ساير دانشگاه ها
و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشورو سازمان
های بین المللی مطابق قوانین و ضوابط مربوطه
 – 3بررسی و تصويب گزارش ساالنه فعالیت های مرکز
 – 4بررسی و تصويب بودجه ساالنه مرکز در محدوده
اعتبارات تخصیصی و با رعايت ضوابط قانونی
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 – 5تصويب دستور العمل های مربوط به امور داخلی
شورای عالی و دستور العمل های اجرائی مراکز تحقیقات
 – 6پیشنهاد سازمان و تشکیالت مرکز
اعضای شورای عالی مرکز:
 – 1رئيس دانشگاه
 – 2معاون پژوهشی دانشگاه
 – 3معاون بهداشتی و رئيس مرکز بهداشت استان
 – 4رئيس مرکز
 – 5سه نفر از اعضای هيئت علمی مرکز با پيشنهاد رئيس
مرکز و تائيد رئيس دانشگاه

شوراي پژوهشي مرکز:
اين شورا مهمترين شورای
عالی است

مرکز

پس

از

شورای

وظايف شوراي پژوهشي:

انتخاب و تصويب طرحها ،نظارت و ارزيابي طرحهاي مصوب
 ،انتخاب ناظرين طرح ها و تهيه آئين نامه اجرائی و
ارائه آن ها به شورای عالی مرکز  ،تعيين برنامه هاي
پژوهشي مرکز  ،تعيين اولويتهاي پژوهشي مرکز  ،تعيين
و پيشنهاد بودجه پژوهشی مرکز ،تصويب فرصت های
مطالعاتی و کارگاه ها ،بازبينی و بررسی ساليانه
برنامه استراتژيک و ارائه پيشنهادات به شورای عالی
مرکز

شورای موسسین مرکز:
اين شورا متشکل از  5نفر می باشد :شامل آقايان دکتر
دکتر
اپیدمیولوژي)،
(استاديار
امیري
مسعود
محموداخالقی (دانشیار بیهوشی و مراقبت های ويژه)و
دکتر محسن اربابی (دانشیار مهندسی بهداشت محیط) به
عنوان اعضای تمام وقت .دو عضو نیمه وقت عبارتند از:
دکتر رضا ايمانی (دانشیار بیماريهای عفونی) ودکتر
سلیمان خیری (دانشیار آمار زيستی).

وظايف شورای موسسین:
بررسی و ارائه راه حل مشکالت و تنگناهای مالی ،پرسنلی
و کاری مرکز و پيشنهاد راه کارها به شورای عالی
مرکز -تدوين دستور العمل های مربوط به امور داخلی
مرکز و پيشنهاد آن ها به شورای عالی مرکز – تدوين کل
بودجه درخواستی ساالنه مرکز و ارائه پيشنهاد مربوطه
به شورای عالی مرکز
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وظايف رئیس مرکز:
رئيس مرکز باالترين مقام اجرائی مرکز است و در حدود
ضوابط قانونی و مصوبات شورای عالی جهت اجرای وظائف و
امور محوله اقدام می نمايد.

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسالمت دانشگاه علوم پزشکی
شهرکرد 9911-19
ته يه با نك اطال عاتي براي بيماري هاي گو ناگون به
- 1
من ظور فراهم سازي زير ساخت منا سب براي پژوهش هاي
آتي در مورد بيماريها
ته يه با نك اطال عاتي در زمي نه پژوهش هاي ان جام شده
- 2
در استان و كشور
بررسييي نييابرابري ()Inequlaityبيماريهييا و برگييزاري
- 3
کنفرانس و كارگاه بين المللي در اين زمينه
بر گزاري سخنراني هاو كن فرانس هاي عل مي (هفت گي و
- 4
ماهانييه )در زمينييه مرييارزه علمييي و عملييي بييا
بيماريهاي شايع
برر سی ارت راط های م حيط و بي ماری( مثال راب طه م حيط-
- 5
ژن)
بيماريهاي قلري عروقي (سكته قلري و سكته مغزي)
- 6
سرطان ها
- 7
عوامل خطرزا مانند :ديابت ،چاقی و پرفشاری خون
- 8
بيماريهاي شغلي
- 9
 - 11تاثير متقابل وراثت و محيط
 - 11تاثير عوامل محيطي بر بيماريها

نقاط قوت(:)Strengths
وجييود مراكييز تحقيقيياتي گونيياگون در زمينييه
- 1
بيماريهاي مختلف مرترط با اپيدميولوژي بيماريها
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و جود محق قين عالقم ند در دان شگاه ع لوم پز شکی
- 2
شهرکرد و دانشگاه های كشور
وجود زيرساختهاي اوليه الزم و تجهيزات پيشرفته و
- 3
بسيار عالی موجود در دانشگاه
همكاري خوب رياست و مسئولين دانشگاه با مرکز
- 4
ٌ خوب دي گران در زمي نه
- 5و جود تجر به هاي ن سرتا
فعاليت های مرارزه با بيماريها
 - 6توجه دولت به تحقيقات در برنامه های توسعه
 – 7توانمنييدی محققييين كشييور در زمينييه هييای
اپيدميولوژي و عوامل اجتماعی موثر بر سالمت
 – 8وجود تمايل به همكاري بين دانشگاهی و سازمانی
 - 9و جود ن يروي ان ساني دا خل و خارج و تما يل آ نان
به همكاري
 - 11وجود تجهيزات خوب در داخل كشور
 - 11صرفه جويي در وقت و هزينه
 - 12جلوگيري از مهاجرت نخرگان

ضعف در مديريت تصميم گيري كالن تحقيقاتي در كشور
- 1
- 2عدم و جود ن يروي ان ساني متخ صص آ شنا به پژوهش با
امكانات موجود كشور
ضعف تفكر پژوهشي در دانشگاه
- 3
کمرود تجربه كافي در تحقيقات
- 4
عدم رعايت استاندارد هاي مديريتي و حرفه ای
- 5
عدم تخصيص منابع مالي كافي و نيز عدم تخصييص بيه
- 6
موقع منابع مالي
- 7وجود بوروكراسي اداری
- 8تعويض سريع مديران
- 9م شكالت اقت صادي مح قق و كم رود د ستمزد ،انگ يزه
ناكافي
به روز ن رودن محق قين در ارت راط با م سائل
- 11
علمی و پژوهشی جديد
تداخل مديريتي در محيط كار و مرکز
- 11
فقدان اطالعات كافي از تحقيقات داخلي
- 12
مشكل بودن نقل و انتقاالت پرسنلی
- 13
نداشتن تشكيالت مصوب و رديف بودجه
- 14
م سائل سيا سی و چال شها و پيا مد های آن که
- 15
موجييب تحييريم ورود بسييياری از اقييالم مصييرفی و
تجهيزاتی مورد نياز شده است
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همكاري رياست و مسئولين دانشگاه با مرکز
- 1
وجود محققان عالقمند و پيگير در خارج از كشور
- 2
توجه مسئولين رده باالی كشور به اهميت تحقيقات
- 3
وجود محققين ايراني در سطح علمي باال در دنيا
- 4
وجود اينترنت و ارتراط محققين و دسترسي به بانك
- 5
های ژنی و ساير بانک های اطالعاتی
- 6امكان انتقال تكنولوژي از خارج و داخل کشور
- 7و جود بود جه هاي تحقي قاتي در ساير سازمان ها و
ادارات که در قالب طرح های مشترک تحقيقاتی قابل
جذب می باشند
- 8ت نوع ژنتي كي جمع يت ا يران و باال ر فتن توان
تحقيقاتي
ي اقتصادي
- 9موقعيت سوق الجيشي كشور از نظر علمي
و جمعيتي
 - 11ب كر بودن ب سياری از زمي نه های تحقي قاتي در
استان و کشور
 - 11امكان رقابت بخش خصوصي با دولتي
 - 12وجييود فضييای مناسييب جهييت انجييام تحقيقييات
اپيدميولوژيك در کشور

 -1تعويض مديريت ها
 -2عدم همكاري بعضی مديران با مركز
 -3قائم به فرد بودن فعاليتها و ارتراطات کاری
 -4استفاده از رانت ها ،ارتراطات و امتيازات
 -5وجود سازمانهاي موازي
 -6تغيير سياست ها و وجود سياست هاي مقطعي
 -7وضع قوانين دست و پاگير
 -8جدا بودن وزارت بهدا شت از ع لوم و ا ختالف قوانين
موجود
 – 9ديدگاه منفی سازمان مديريت و برناميه رييزی جهيت
تو سعه مرا کز تحقي قاتی در ک شور و عدم هم کاری در
تصويب چارت و رديف بودجه ای
 -11تحريم خارجي در انتقال تكنولوژي يا دستگاه
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-11
-12
-13
-14
-15
-16

فرصت كم در ارتراط با رقرا
فقدان آموزش نيروي انساني
عدم توانايي در استفاده از منابع
بدبيني جامعه نسرت به پژوهش
نرود قوانين حمايتي از حقوق محققان و بيمه
فقدان نقش فعال بخش خصوصي در تحقيقات

استفاده كارآمد و اثر بخش از توانائیهاي بالفعل و بالقوه
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و كشور در زمینه های اپیدمیولوژي
بیماريها (با تاکید بر تاثیرات متقابل محیط و بیماری) جهت
بسط و ارتقاء سطح علمي ـ تحقیقاتي دانشگاه و كشور به منظور
اعتالي سطح سالمت جامعه ،هدف آرماني يا چشم انداز ” ” vision
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسالمت مي باشد .اين مرکز
تصمیم دارد در طی  5سال آينده بعنوان يکی از مراکزتحقیقاتي
برتر کشور مطرح شود.

-

و

سرعت بخشيدن به ارتقای سطح علمي ،تحقيقاتي
فناوری متخصصين دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
ارتقای سطح كمي و كيفي تحقيقات اپيدميولوژيك
هدفمند كردن تحقيقات اپيدميولوژي بيماريها
ايجاد ارتراط و ارتقاء سطح همكاري بين محققين و
مراكز تحقيقات داخلي و خارجي
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سه هدف اصلي تعيين شدند كه عرارتند
 : G1بهبود كمي و كیفي تحقیقات اپیدمیولوژيك
بیماريهاي مختلف در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 :G2هدفمند كردن تحقیقات اپیدمیولوژيك بیماريهاي
گوناگون در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (با تاکید بر
اثرات متقابل محیط و بیماری)
 : G3ايجاد ساختار تشکیالتی و تجهیزاتی و ارتقاء توان
و ظرفیت مديريتي مرکز

براي هر يك از اهداف ،چند قصد يا منظور تعريف شدند و
به عنوان ()Objectives ،)Oمشخص شدند .لذا هر هدفي مي
تواند چندين قصد و منظور داشته باشد كه به صورت O1
و O2و… مشخص شده اند.
براي رسيدن به هر منظوري نياز به چند فعاليت ()A
 Activitiesاست.
لذا هر  Oمي تواند به فعاليتهاي متعددي تقسيم شود
مانند  O1A3 ، O1A2 ، O1A1و … آنچه در پي مي آيد
اهداف ،مقاصد و فعاليتها مي باشند  .الرته براي
انجام هر فعاليتي مي بايست بودجه الزم پيش بيني شود
لذا تعيين بودجه در قسمت آخر هر فعاليت آورده شده
است.

 : G1بهبود كمي و كیفي تحقیقات
اپیدمیولوژيك در زمینه علوم پزشکی در
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و كشور.
تعداد طرحهاي پژوهشي در
 : G1O1افزايش بودجه و
زمينه اپيدميولوژي بيماريها براساس تعداد طرح های
پژوهشی و به ميزان حداقل  %21در سال
فراخوان ارسال طرحهای تحقيقاتی مرکز بر
: G1O1A1
اساس اولويتهای مصوب مرکز حداقل يکرار در سال:
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 فراخوان بصورت نامه رسمي به اسامي اعضای هيئت علمیدانشگاه براي ارائه طرح احتمالي جهت اطالع و كاربرد
احتمالي طرح اعالم خواهد شد .
 :G1O1A2برآورد بودجه ساليانه فعاليتهای تحقيقاتی و
زيرساخت سازی مرکز توسط شورای پژوهشی مرکز
برای اين منظور ساليانه حداقل تعداد  31طرح تحقيقاتی
جديد در هر سال در نظر گرفته می شود که حد اقل هزينه
هر طرح مرلغ  4ميليون تومان بوده و در سال اول نياز
به حد اقل  121ميليون تومان و در سال های بعدی 161
ً در طول دوره  611ميليون تومان
ميليون تومان و مجموعا
نياز می باشد.
 :G1O1A3برگزاری جلسات متعدد توسط اعضاء منتخب
شورای پژوهشی و رياست مرکز با افراد تامين کننده
واقعی و احتمالی بودجه
 :G1O1A4برای تعيين سرانه طرح های تحقيقاتی مرکز
هرساله طرح های تحقيقاتی مورد ارزيابی قرار خواهند
گرفت .
 :G1O1A5يکی از اصلی ترين معيارهای تخصيص بودجه به
طرح های تحقيقاتی نتيجه ارزيابی طرح ها و محققين
می باشد.
 :G1O2افزايش تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معترر
داخلی و خارجی به ميزان حداقل  %31در سال .
 : G1O2A1برگزاري كارگاههاي عملي مقاله نويسي،
کارآزمائی بالينی ،متا آناليزو ...متناسب باتعداد
افراد متقاضی در هر سال و دركل برنامه اول
 تعداد كارگاههاي عملي گوناگون در كل دوره هشتبار خواهد بود  .گنجايش اين کارگاه  21نفر و
ثرت نام رايگان است و هزينه هر کارگاه برای
مرکز  2ميليون تومان در نظر گرفته می شود.
 G1O2A2پرداخت هزينه چاپ مقاالت مرترط در مجالت خارجی
درصورت درخواست مجله مزبور به ميزان حداکثر  2ميليون
تومان درسال .درمقاله می بايست مرکز تامين کننده
بودجه مرکز تحقيقات داده هایاپيدميولوژيك ذکر شود .
درضمن برای تامين خواسته های  G1O2در بندهای
ٌ در G2مواردی آورده شده است .
ديگرمخصوصا
 :G1O3آموزش نیروهاي انساني كلیدي مركز تحقیقات
عوامل اجتماعی موثر برسالمت دانشگاه علوم پزشکی
شهرکرد در زمینه اپیدمیولوژي در طي برنامه اول.
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 :G1O3A1برگزاري كارگاههاي عملي در زمينه مطالعات
علمي  -عملي پايه به صورت حداقل دو کارگاه در سال.
 هر كارگاه ( كارگاههاي علمي  -عملي در زمينهاپيدميولوژي و داده های اپيدميولوژيک به سفارش
هيئت علمی
و اعضای
واحد های تابعه دانشگاه
برگزار خواهد شد  .ثرت نام رايگان و گنجايش هر
کارگاه  11نفر و هزينه برگزاری هر کارگاه 4
ميليون تومان می باشد.
 :G1O3A2برگزاري و يا همکاری در برگزاري حد اقل يک
سمينار تخصصي در زمينه هاي مختلف اپيدميولوژي برحسب
اولويتهاي پژوهشي تعيين شده در طول برنامه اول .
روزه
 اين سمينارها معموالً به صورت يك تا سهخواهند بود  .هزينه اجراي هر سمينار  15ميليون
تومان مي باشد
 : G1O3A3برگزاري و يا همکاری در برگزاري كنگره هاي
ملي يا بين المللي در زمينه تحقيقات اپيدميولوژيك
هردو سال يك بار و از سال دوم برنامه .
 كنگره هاي بزرگ با توجه به هزينه اياب و ذهاب ومهمانان خارجي و … حداقل  51ميليون تومان بودجه
نياز دارند  .درمجموع براي كل دوره يک كنگره در
نظرگرفته شده است.
 :G1O3A4تامین تسهیالت در زمینه گذراندن دوره های
آموزشی کوتاه مدت داخلی (يک دوره در هر سال) و
خارجی (يک دوره در هر سال) كه حد اکثر سه ماه به
طول مي انجامد و با توجه به موضوعات مورد تحقيق و
برحسب اولويتهاي تعيين شده پژوهشي به محققين و
کارمندان مرکز اختصاص داده خواهد شد .
 باتوجه به اهميت اين مسأله محققينی كه موضوعتحقيقاتي آنها در اولويت پژوهش تعيين شده قرارداشته
باشد ( نيازواقعي به اين دوره داشته باشند ) داراي
اولويت در فرستادن براي ديدن دوره مي باشند  .براي
دوره هاي خارجي به ازاي هر نفر  11ميليون تومان و
درمورد دوره هاي داخلي هر نفر يک ميليون تومان برای
ً در طول
فراگير در نظر گرفته می شود .كه مجموعا
برنامه  44ميليون تومان می باشد.
 : G1O3A5دعوت از محققين و متخصصين خارجي براي
منظورهاي آموزشي و تحقيقاتي و انتقال دانش حداقل 2
نفر در طول برنامه اول .
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 براي هرنفر دوره حداکثر  44ميليون لاير (176/111/111ميليون لاير) براي حداقل  4مورد دركل برنامه
درنظرگرفته شده است  .دعوت ازاين محققين به منظور
انتقال دانش و آموزش صورت می گيرد
 :G1O4ايجاد ارتراط و بهرود سطح همكاريهاي بين
محققين اين مرکز و مراكز تحقيقاتي داخلي و خارجي و
شركه هاي مرترط داخلي و خارجي درزمينه اپيدميولوژي
از طريق داشتن حداقل يك طرح تحقيقاتي مشترك بين اين
مركز و مراكز داخلي مشابه و افزايش آن به ميزان %21
درسال .
 : G1O4A1تدوين آئين نامه اجرايي طرحهاي مشترك با
توجه به درنظر گرفتن اولويتها و ارائه آن به شورای
پژوهشی ظرف مدت شش ماه .
 براي شناسايي عناوين و اولويتهاي طرحهايي پژوهشيمشترك توسط کميته های علمی و به دنرال آن تشكيل بانك
اطالعاتي  111ميليون لاير در نظرگرفته مي شود .آئين
نامه مربوطه ظرف  6ماه بايد تدوين شود.
 : G1O4A2مرکز می تواند به طرحهايی كه توسط محققين
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و بصورت مشترك با مراكز
ديگر و يا غير ( داخلي ) انجام مي گيرد و جزء اولويت
هاي مرکز مي باشد بودجه كمكي ارائه نمايد .
 الزم به ذكر است كه مرکز بدين منظور در هر سالبودجه تخصيص خواهد داد
حداكثر  11ميليون تومان
(براي هر طرح حداكثر  %41بودجه طرح و تا سقف 4
ميليون تومان) در گزارش نهايی و انتشارات نام مرکز
بايد بعنوان يكي از منابع مالي ذكر شود.
 : G1O4A3مرکز به طرحهايي كه توسط محققين از خارج
از كشور تأمين مالي شود به ازای يك طرح حداكثر %21
بودجه طرح يا  2ميليون تومان كمك مالي می تواند
نمايد  .مرلغ كل از  11ميليون تومان نرايد بيشتر
شود .در گزارش نهايی درانتشارات نام مرکز بايد
بعنوان يكي از منابع مالي ذكر شود .در صورت تعدد
موارد ،بودجه مربوطه بين محققين تقسيم می شود.
:G1O4A4مرکز زمينه استفاده ازفرصت مطالعاتی کوتاه
مدت داخلی در مرکز را فراهم خواهد کرد و هزينه آموزش
را دريافت خواهد کرد.
هزينه تخصيص يافته برای اين منظور  1ميليون تومان
درسال تعيين می گردد (در کل دوره  21ميليون تومان)
آئين نامه اجرائی آن توسط شرکه مربوطه و با هماهنگی
وزارت متروع تنظيم و ابالغ خواهد شد.
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 : G1O4A5تدوين آئين نامه در زمينه ايجاد تسهيالت
براي شركت اعضاء در كنگره ها  ،سمينارها و
سمپوزيومها.
 تدوين آئين نامه اجرايي اين فعاليت توسط مرکز طيشش ماه اول سال اول انجام خواهد شد و براي آن مرلغ
 151هزار تومان هزينه در نظر گرفته شده است.
 : G1O4A6تأمين تسهيالت مالي براي شركت اعضاء شركه
در كنگره ها  ،سمينارها و سمپوزيومها برحسب اولويت
پژوهش و آئين نامه مربوطه براي حداقل پنج محقق در
سال .
 اين تسهيالت براي پنج نفر ( با پنج مقاله برگزيده )تا سقف 3
طرق آئين نامه صورت گرفته و براي هرنفر
ميليون تومان يارانه و درمجموع  15ميليون تومان و
براي كل برنامه اول  61ميليون تومان در نظر گرفته
شده است .
 : G1O4A7ايجاد تسهيالت براي بازديد حداقل سه گروه (
دو تا سه نفره ) از مراكز پژوهشي خارج از كشور ،
برحسب اولويت داشتن طرحهاي پژوهشي و آئين نامه
مربوطه.
بر طرق آئين نامه مربوطه فقط هزينه بليط رفت و برگشت
تا سقف  1/5ميليون تومان و  4نفر در سال ( 6ميليون
و در مجموع  24ميليون تومان در نظر گرفته
تومان)
شده است.
 :G1O5بستر سازي و اطالع رساني جامع به منظور بهبود
همكاريهاي متقابل محققین داخلي با يكديگر و با
محققین خارجي و انجمن هاي مفید خارجي در زمینه
اپیدمیولوژی به صورت مستمر.
 : G1O5A1نشستهاي اجتماعي بين اعضای هيئت علمی و
محققين تحت پوشش هر نيم سال يكرار .
 اين نشستها به صورت يک روزه در مرکز به منظوربررسي  ،توافق نظر كلي آشنايی افراد واحد ها با
يكديگر  ،هماهنگي و همكاري صورت مي گيرد و در آشنائی
افراد واحد ها بسيار مؤثراست  .به اين منظور از
افراد معرفي شده از واحد های تحت پوشش براي  111نفر
به طور كلي تسهيالتي در نظر گرفته شده است( .ساالنه 3
ميليون تومان و در مجموع برنامه اول براي چهار نشست
 12ميليون تومان ).
 : G1O5A2انتشار خررنامه داخلي مرکز تحقيقات داده
های اپيدميولوژيك دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و به
صورت فصل نامه.
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هزينه فصل نامه  ،چاپ آن و انجام مكاترات  ،جمع آوري
مطالب  ،تايپ و تكثير و … ساالنه  1ميليون تومان و
در طول برنامه اول  4ميليون تومان خواهد بود .
 :G1O5A3تهيه . Web Site
  Web Siteواحد ارتراطي و اطالع رساني مرکز از اجزاءمهم آن است كه براي تأسيس آن  3ميليون تومان و براي
هزينه هاي نگهداري و به روز كردن اطالعات آن  ،ساالنه
يك ميليون تومان و در مجموع  7ميليون تومان هزينه در
نظر گرفته شده است .
 : G1O5A4تهيه مواد ترليغي برحسب موقعيت علمي
پژوهشي شركه در هرسال .
اين مواد شامل پمفلت  ،پوستر و بروشور و  ....بوده و
ً  12ميليون تومان در طول
ساالنه  3ميليون تومان و جمعا
برنامه خواهد بود.
 : G2هدفمند كردن تحقیقات اپیدمیولوژيك در زمینه
پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد .
 :G2O1ايجاد ساختار هماهنگ و هدايت گر در زمینه هاي
علمي و پژوهشي اپیدمیولوژيك.

:G2O1A1ايجاد شوراها و کميته های مختلف به شرحی که
در قسمت  G3خواهد آمد.
ايجاد نظام تحقیقات هدفمند در زمینه هاي فعالیت
:G2O2
اپیدمیولوژيک

 :G2O2A1تعيين شاخصهای سنجش اولويتهاي پژوهشي در
زمينه اپيدميولوژيك در طي سه ماهه اول سال اول
برنامه .
 اين شاخصها در واقع معيار تشخيص اولويتهايسيستمهاي علمي انتخاب
پژوهشي بوده و توسط
توسط
طي پنج جلسه
مي شوند  .اين شاخص ها
شورای پژوهشي و با هزينه  511هزارتومان در كل
برنامه تعيين خواهند شد .
 : G2O2A2تعيين اولويتهاي پژوهشي استان وكشور در
زمينه اپيدميولوژي در سال اول برنامه و بازنگري بطور
ساالنه
 اين مورد مهمترين قسمت فعاليتهاي مرکز در زمينههدفمند كردن تحقيقات می باشد  .هزينه اين بررسی
در سال اول  1ميليون تومان و در سالهاي بعد نيم
ميليون تومان و براي كل دوره  2/5ميليون تومان
خواهد شد  .تصويب نهايي اولويتها توسط شوراي
مركزي قابل قرول است .

13

فعالیتهای
پايش
و
ارزيابی
نظام
 :ايجاد
G2O3
اپیدمیولوژيك درسال اول و ارزيابی مرکز و فعالیتهای آن
به طور ساالنه .

 :G2O3A1محققين مرکز که در زمينه های پژوهشی
گوناگون فعاليت دارند ساليانه مورد ارزيابی قرار
خواهند گرفت .مالکهای ارزيابی هرساله محققين توسط
شورای پژوهشی تعيين و مورد عمل خواهد بود .ارزيابی
توسط کميته منتخب شورای پژوهشی صورت خواهد گرفت.
 G2O3A2طرح های تحقيقاتی هرساله مورد ارزيابی قرار
خواهند گرفت .مالکهای ارزيابی هرساله توسط شورای
پژوهشی تعيين و قرل از شروع ارزيابی به مراکز محققين
می شود .ارزيابی توسط کميته منتخب شورای پژوهشی صورت
خواهد گرفت.
 G2O3A3اين مرکز هر ساله بر اساس چک ليست ارسالی از
وزارت متروع و با حضور نمايندگان وزارت متروع و
معاونت پژوهشی دانشگاه ارزيابی و نتايج مربوطه
ً به اين مرکز و معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می
بعدا
شود.
 : G2O3A4تدوين آئين نامه نظام ارزشيابي و پايش
طرحهاي در حال اجرا و توانمنديهاي مركز به شكل
ساليانه
 نظارت و ارزشيابي براساس معيارهاي تخصصي مي تواندسيستم قدرتمندي باشد كه هرساله به روز خواهد شد.
براي تأمين هزينه جلسات مربوطه و اجراي آن ساالنه 2
ميليون تومان و براي برنامه اول  8ميليون تومان در
نظر گرفته شده است.
 : G2O4تشويق محققین و دانشجويان و انتخاب طرحها
و مقاالت برتر.
 :G2O4A1انتخاب محققين نمونه ( زير  35سال و باالي
 35سال ) حداكثر  1ميليون تومان در هر سال.
 :G2O4A2انتخاب و تشويق دانشجويان فعال در مركز به
عنوان دانشجويان برتر (حداكثر مرلغ پانصد هزار تومان
در هر سال.).
 : G2O4A3انتخاب يك طرح برتر ،حداكثر پانصد هزار
تومان (به مجری در هر سال.).
 : G2O4A4تشويق محققين نويسنده مقاالت بين المللی
برگزيده براي  5مقاله در سال و  21مقاله در كل
برنامه اول ،براساس معيارهايي كه شورای پژوهشي تعيين
خواهد نمود .
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 ضريب شاخص اندكس نشريات ) (Impact Factorيكي ازمعيارهاي اعترار نشريه و چاپ مقاالت است كه به
همراه معيارهاي ديگر در نظر گرفته مي شود .
 2ميليون تومان در
براي  2مقاله اول در سال
نظرگرفته می شود كه برحسب امتياز  2مقاله برتر سال
بين آنها تقسيم مي شود .انتخاب مقاالت برتر توسط
شورای پژوهشي انجام خواهد شد.
 : G2O4A5تدوين آئين نامه هاي تشويقي برای موارد
فوق .هزينه ساليانه انجام اين مورد  1ميليون تومان
براي هرسال تعيين می شود.

 :G3ايجاد ساختار و ارتقای توان و ظرفیت
مديريتی شبكه
ايجاد نظام مديريت علمي – تحقيقاتي در
: G3O1
زمينه داده های اپيدميولوژيک .
های
داده
تحقيقات
مرکز
عالی
شورای
:G3O1A1
اپيدميولوژيك.
مهمترين رکن مرکز شوراي عالی مركز بوده و وظائف اين
شورا عرارتند از:
 – 1تصويب خط مشی پژوهشی مرکز
 – 2تصويب موافقت نامه های همکاری با ساير دانشگاه
ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشورو سازمان
های بين المللی مطابق قوانين و ضوابط مربوطه
 – 3بررسی و تصويب گزارش ساالنه فعاليت های مرکز
 – 4بررسی و تصويب بودجه ساالنه مرکز در محدوده
اعترارات تخصيصی و با رعايت ضوابط قانونی
 – 5تصويب دستور العمل های مربوط به امور داخلی
شورای عالی و دستور العمل های اجرائی مراکز تحقيقات
 – 6پيشنهاد سازمان و تشکيالت مرکز
 : G3O1A2تعيين شوراي پژوهشي مرکز تحقيقات داده های
اپيدميولوژيک طي سه ماهه اول برنامه .
اين شورا يکی از اجزای مرکز می باشد که بعد از شورای
عالی باالترين واحد تصميم گيرنده مرکز می باشد.
اعضای شورا ،توسط اعضای شوراي عالی مركز و براي
يكسال تعيين و انتخاب مجدد آنها بالمانع است .
5
هزينه فعاليتهای مرترط با شوراي پژوهشي ساليانه
ميليون تومان در نظر گرفته ميشود
 :G3O1A3نظارت بر انجام طرحهای مصوب مرکز توسط ناظر
يا ناظرين تعيين شده توسط شورای پژوهشی با پرداخت حق
نظارت ( حداکثر  %1بودجه مصوب طرح مزبور به عنوان حق
الزحمه ) انجام خواهد گرفت .
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 :G3O1A4رياست مرکز
 رياست مرکز برای مدت دو ساله توسط شورای مرکزیپيشنهاد و با حکم رئيس دانشگاه تعيين می شود و
انتخاب مجدد وی بالمانع می باشد.
 وظايف رئیس مرکز:

 اداره و هماهنگی امور مرکز اجراکردن مصوبات شورای مرکزی و پژوهشی عضو شورای پژوهشی :G3O1A6تشكيل و تکميل چارت تشکيالتی مرکز در يک سال
اول برنامه
 چارت تشکيالتی از ارکان اصلی مرکز می باشد که پس ازمشخص شدن آن بايستی توسط شورای عالی مرکز و سپس در
هيئت امنای دانشگاه مصوب شده و رديف های مصوب آن از
طريق فراخوان يا جابجائی پرسنل موجوددانشگاه تامين
شده و واحد ها و اجزاء مختلف آن فعال شوند .بودجه
سال اول به منظور راه اندازی و فعاليت های مختلف
چارت  6ميليون تومان و برای سال های بعدی  3ميليون
ً برای کل برنامه مرلغ  15ميليون تومان
تومان و جمعا
می باشد.چارت دارای مديريت های پژوهشی  ،اجرائی و
روابط عمومی بوده که برای فعال سازی و استفاده از
پرسنل مربوطه در سال اول  71ميليون تومان و در سال
ً در طول برنامه 371
های بعدی  111ميليون تومان و جمعا
ميليون تومان نياز است.
و تجهیزات مرکز با
ارتقاء توان مديريتی
:G3O2
شناخت وضعیت موجود :تنگناها و قابلیتها
 : G3O2A1توسعه فضاها و تجهيزات مرکز
براي اين منظور  111ميليون تومان سال اول و 111
ً در طول برنامه
ميليون تومان در سال های بعدی و جمعا
 411ميليون تومان مورد نياز است .
 :G3O2A2شناسايي محققين ايرانی و خارجی فعال در
زمينه داده های اپيدميولوژيک در جهت همکاری با طرح
های تحقيقاتی مشترک ظرف مدت دو سال .
 بانك اطالعاتي اين محققين كمك مؤثري در بهروداوضاع علمي خواهد نمود و اطالعات آنان در سطوح
پيشرفته  ،دسترسي به اطالعاتي را ميسر خواهد
نمود كه از طريق محققين خارجي به سادگي تأمين
نخواهد شد  .براي اين فعاليت دو سال زمان و
ساالنه  1ميليون تومان در نظر گرفته شده است اين
مرلغ براي دوسال ( كل برنامه اول )  2ميليون
تومان خواهد بود .
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 : G3O3افزايش توان جذب منابع ملی و بودجه برای
فعالیتهای اپیدمیولوژيك در كشور از سازمانهاي دولتي
و غیر دولتي به میزان حداقل  %11سالیانه.
 : G3O3A1برگزاري جلسات توجيهي و هماهنگي با
سازمانهاي مختلف دولتي و غير دولتي حداقل  5جلسه در
سال.
 با توجه به جلسات تعيين شده و نيز هزينه پذيرايي واياب و ذهاب ساالنه  611هزارتومان و دركل برنامه اول
 2ميليون و  411هزارتومان هزينه برآورد می گردد .
 : G3O3A2بررسي در خصوص امكان و نحوه همكاري بخش
خصوصي با اعضاي مرکز و هماهنگي با اين بخش در جهت
هماهنگي
تعداد  5نشست
انجام تحقيقات مشترك به
درسال و ادامه آن درطي برنامه اول .
  5جلسه ساليانه با مراكز مختلف خصوصي و  NGOهاکه هزينه ساالنه معادل 611
صورت مي گيرد
هزارتومان و براي كل برنامه اول  2ميليون و 411
هزارتومان خواهد بود.
 : G4کاستن از تعداد واحدهای موظف اعضای هيئت علمی
همکار با مرکز تا با فرصت کافی پروژه های خود را پيش
بررند activity).مربوطه اضافه شود)
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