دانشگبه علوم پسشکی ایالم

معبونت تحقیقبت و فنبوری
مرکس تحقیقبت پیشگیری از آسیب هبی روانی  -اجتمبعی

سند تزنامه راهثزدی مزکشتحقیقات پیشگیزی اس آسیثهای روانی – اجتماعی
()7931-7931
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 -7تحلیل : SWOT

نقاط ضعف ()WEAKNESSES

نقاط قوت ()STRENGTHS

ووثَد ًیزٍی اًساًی هتخصص حَسُ آسیة ّای رٍاًی -اجتواعی

ٍجَد اعضای ّیأت علوی تَاًوٌذ

ًثَد آسهایطگاُ تطخیص تیواریْای رفتاری

اهىاى ّوىاری ٍ ارتثاط تا سایز هزاوش تحمیماتی ٍ ارگاًْا

تَدجة ًاوافی جْت اًجام عزحْای تحمیماتی

تمایل ته پژوهش در سمینه آسیة های روانی  -اجتماعی

تحلیلSWOT

فزصتها ()OPPORTUNITIES

تهدیدها ()THREATS

امکان جذب دانشجویان تحصیالت تکمیلی مزتثط تا رسالت مزکش

محزوم تودن استان ایالم و در اولویت نثودن اعتثار پژوهشی

دریافت مجوس قطعی مزکش اس معاونت تحقیقات و فناوری
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 -2رسالت ()Mission
•الف)حوایت ارتماء ویفیت ٍ وارتزدی وزدى پژٍّصّای هزتثظ تاجاهعِ ضٌاسی ٍ رٍاىضٌاسی
•ب) ارائِ رٌّوَد ٍ هطاٍرُ تا سیاستگذاراى ٍ هتَلیاى اهَر پژٍّطی ،آهَسضی  ،تْذاضتی درهاًی در جْت ارتمای سغح سالهت ٍ رفع هطىالت اجتواعی –رٍاًی جاهعِ
•ج) اًجام تحمیماتی پَیا ،پیطزٍ ٍ ًَآٍر در سهیٌِ آسیة ّای اجتواعی جْت دستیاراى ٍ داًطجَیاى ٍ تَاًوٌذ ساسی جاهعِ داًطگاّی ٍ غیز داًطگاّی در تحمیك ٍ تَلیذ علن.
•د) اًجام عزح ّای تحمیماتی هطتزن تا سایز هزاوش تحمیماتی ٍ آهَسضی داخل ٍ خارج وطَر در راستای گستزش پژٍّص در آسیثْای اجتواعی
•ُ) ایجاد وار گزٍّْای هطتزن تا سایز هزاوش تحمیماتی داخلی ٍ خارجی در جْت جذب هٌاتع هالی  ،علوی ٍ ًیزٍی هتخصص اًساًی

 -3چطن اًذاس()Vision
•هزوش پیطگیزی اس آسیثْای رٍاًی -اجتواعی ٍاتستِ تِ داًطگاُ علَم پشضىی ایالم تٌا دارد در سهیٌِ ّای پیطگیزی اس خَدوطی ٍ اختالت رٍاًی ٍ ّوچٌیي آسیة ّای اجتواعی اس
جولِ خطًَت ،تشّىاری،اعتیادٍ...حَادث ٍتالیاٍرفتارّای پز خغز اس جولِ ایذس ّ،پاتیت ٍ  ، ....فعالیت وٌذ
• تَسعِ ٍ راُ اًذاسی تىٌیه ّای پیطزفتِ پژٍّطی جذیذ ٍ گستزش ّوىاری تا هزاوش پژٍّطی داخل ٍ خارج وطَر در سغح هٌغمِ ای ٍ تیي الوللی در دستَر وار ایي هزوش لزار دارد .

 -4ارسش ّا ()Values
ایي هزوش خَد را هتعْذ تِ رعایت هَارد سیز هیذاًذ :
 احتزام ٍ حفظ وزاهت اًساًی رعایت اصَل اخالق در پژٍّص -حوایت اس حك هالىیت هعٌَی پژٍّطگزاى
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 -5استزاتژی ّا ()Strategy
•  : S1تَسعِ ٍ گستزش ارتثاعات درٍى ٍ تزٍى ساسهاًی در استاى ٍ خارج استاى
•  : S2ارتفای ووی ٍ ویفی عولىزد هزوش
•  : S3تَسعِ آهَسش ّای پیطگیزاًِ تز پایِ ًیاسّای جاهعِ
 -6اّذاف ولی ()Goals

•  : S1G1تمَیت ٍ تسْیل ّواٌّگی ّا ٍ تعاهالت درٍى ٍ تزٍى ساسهاًی در استاى ٍ خارج استاى
•  : S1G2تمَیت ،تسْیل ٍ رٍاًساسی ٍ ّواٌّگی ّای تزٍى ساسهاًی
•  :S2G1ارتماء عولىزد ووی هزوش تاهحَریت هٌاتع (اًساًی،هالی ٍ هادی) ٍ تَلیذات
•  :S2G2ارتماء عولىزد ویفی هزوش تا هحَریت تحمیمات هزتثظ ٍ تستِ خذهات تْیٌِ
•  : S3G1تَسعِ آهَسضْای پیطگیزی وٌٌذُ اس آسیة ّای رٍاًی  -اجتواعی هثتٌی تز ًیاسّای جاهعِ

•  : S3G2تَسعِ آهَسضْای پیطگیزی وٌٌذُ اس آسیة ّای رٍاًی  -اجتواعی تزای خارج ساسهاى ٍ آحاد جاهعِ
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 -7اّذاف اختصاصی ()Objectives

 :S1G1O1تذٍیي ٍ تزًاهِ ریشی ًمطِ راُ سالهت ٍ آسیة ّای رٍاًی -اجتواعی تا حَسُ ّای داًطگاُ تِ هیشاى  100درصذ
 : S1G1O2هزجعیت ٍ رّثزی در تعذ رٍاًی -اجتواعی تا حَسُ ّای سالهت داًطگاُ تِ هیشاى  60درصذ
 : S1G2O1ارتماء ّواٌّگی ّا ٍ ّوىاریْای خارج ساسهاى تِ هیشاى %80
 : S1G2O2هزجعیت ٍ رّثزی در تعذ آسیة ّای رٍاًی  -اجتواعی در ضَرای سالهت استاى تِ هیشاى  80درصذ
 : S1G2O3تمَیت ّوىاریْای علوی  -پژٍّطی تا هزاوش تحمیمات ّن سٌخ در خارج ساسهاى تِ هیشاى  50درصذ
 :S2G1O1جاتجایی هزوش تِ ساختواى اصلی ٍالع در پزدیس هزوشی داًطگاُ تِ هیشاى  100درصذ
 :S2G1O2تاسیس هزوش تخصصی هطاٍرُ ٍ رٍاى درهاًی تِ هیشاى  100درصذ
 :S2G1O3تاسیس آسهایطگاُ تخصصی علَم ضٌاختی ٍ رفتاری تِ هیشاى  80درصذ
 :S2G1O4افشایص تَلیذات هزوش تِ هیشاى  60درصذ
 :S2G2O1افشایص ویفیت تحمیمات تز اساس اٍلَیت ّای هزوش تِ هیشاى  75درصذ
 :S2G2O2افشایص ویفیت تَلیذات علوی در راستای اّذاف هزوش تِ هیشاى  60درصذ
ً : S3G1O1یاسسٌجی آهَسضْای السم جْت واروٌاى ساسهاى تِ هیشاى  100درصذ
 : S3G1O2ارایِ آهَسش ّای السم تز اساس ًیاس سٌجی ٍ اسٌاد تاال دستی تِ هیشاى  50درصذ
ً : S3G2O1یاسسٌجی آهَسضْای السم جْت ساسهاى ّا ٍ آحاد جاهعِ تِ هیشاى  60درصذ
 : S3G2O2ارایِ آهَسش ّای السم تز اساس ًیاس سٌجی ٍ اسٌاد تاال دستی تِ هیشاى 30درصذ
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تزنامه عملیاتی
استراتژی شمبره اول  : S1توسعه و گسترش ارتببطبت درون و برون سبزمبنی در استبن و خبرج استبن
هدف کلی اول  :G1تقویت و تسهیل همبهنگی هب و تعبمالت درون و برون سبزمبنی در استبن و خبرج استبن
ّذف اختصاصی اٍل  :O1تذٍیي ٍ برًاهِ ریسی ًقشِ راُ سالهت ٍ آسیب ّای رٍاًی -اجتواعی با حَزُ ّای داًشگاُ بِ هیساى  011درصذ
ردیف

شرح اقدام

سبل هبی برنبمه

گروه هدف
55

56

برآورد هسینه

مسئولیت اجرایی

(ریبل) به سبل

57
55

هعبًٍت ّبی داًطگبُ دسطَل سبل

1

ثشگضاسی جلسبت ّوبٌّگی ثب هعبًٍت
ّبی داًطگبُ

2

تعییي ٍضعیت هَجَد (ضبخص ّبی)
آسیت ّبی اجتوبعی – سٍاًی دس استبى

جوعیت استبى ایالم

3

تْیِ ثشًبهِ ٍ یب پشٍپَصال پیطگیشی اص
آسیت ّبی اجتوبعی – سٍاًی دس استبى

جوعیت استبى ایالم

اجشای ثشًبهِ پیطگیشی اص آسیت ّبی
سٍاًی – اجتوبعی دس داًطگبُ

جوعیت استبى ایالم

دسطَل سبل

دسطَل سبل

سئیس هشکض

پبیبى ضْشیَس 69

سئیس هشکض
کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت علوی

اثتذای سبل 69

کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت علوی

ًیوِ دٍم سبل 69
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پبیبى سبل 69

سئیس هشکض
کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت علوی
ًیشٍّبی هیذاًی
داًطگبُ

0555555

56

57

0555555

0555555

05555555

05555555

055555555

استراتژی شمبره اول  : S1توسعه و گسترش ارتببطبت درون و برون سبزمبنی در استبن و خبرج استبن
هدف کلی اول  :G1تقویت و تسهیل همبهنگی هب و تعبمالت درون و برون سبزمبنی در استبن و خبرج استبن
ّذف اختصاصی دٍم  :O2هرجعیت ٍ رّبری در بعذ رٍاًی -اجتواعی با حَزُ ّای سالهت داًشگاُ بِ هیساى  01درصذ
ردیف

شرح اقدام

1

هعشفی هشکض دس قبلت یک سویٌبس ثشای
حَصُ ّبی هختلف داًطگبُ

سبل هبی برنبمه

گروه هدف
55

56

برآورد هسینه

مسئولیت اجرایی

(ریبل) به سبل

57
55
کبسضٌبسبى هشکض

تب پبیبى سبل 60

2

3

4

05555555

حَصُ هختلف داًطگبُ

تبپبیبى ضْشیَس 60
اسسبل اٍلَیت ّبی پژٍّطی هشکض ثِ
کلیِ ٍاحذّبی ستبدی داًطگبُ

56

57

سئیس هشکض

-

حَصُ هختلف داًطگبُ

دعَت ٍ ّذایت عالقِ هٌذاى ثِ
پژٍّص دس حَصُ آسیت ّبی سٍاًی -
اجتوبعی

حَصُ هختلف داًطگبُ

ثشگضاسی کبسگبّْبی هطتشک

حَصُ هختلف داًطگبُ

تب پبیبى ضْشیَس
69

کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت علوی

تبپبیبى سبل 69

کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت علوی

تب پبیبى سبل 69

اجشای طشح ّبی هطتشک
حَصُ هختلف داًطگبُ
5

7

سئیس هشکض
کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت علوی
اعضبی ضَسای
پژٍّطی

05555555

05555555

055555555

استراتژی شمبره اول  : S1توسعه و گسترش ارتببطبت درون و برون سبزمبنی در استبن و خبرج استبن
هدف کلی دوم  :G2تقویت ،تسهیل و روانسبزی و همبهنگی هبی برون سبزمبنی
ّذف اختصاصی اٍل  :O1ارتقاء ّواٌّگی ّا ٍ ّوکاریْای خارج سازهاى بِ هیساى %01
ردیف

شرح اقدام

سبل هبی برنبمه

گروه هدف
55

56

برآورد هسینه

مسئولیت اجرایی

(ریبل) به سبل

57
55

هشاکض ّن سسبلت
1

ایجبد ضجکِ ّوکبس هشاکض ّن سسبلت
هٌطقِ ای

2

اًعقبد تفبّن ًبهِ ّوکبسی دس صهیٌِ
ّبی پژٍّطی ٍ آهَصضی ثب سبیش هشاکض

3

اجشای طشح ّبی هطتشک ثب هشاکض
ّوکبس

هشاکض ّن سسبلت

سئیس هشکض

پبیبى سبل 60

پبیبى سبل 69

هشاکض ّوکبس

سئیس هشکض

پبیبى سبل 69
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سئیس هشکض
اعضبی ّیئت علوی

56

57

05555555

055555555

055555555

استراتژی شمبره اول  : S1توسعه و گسترش ارتببطبت درون و برون سبزمبنی در استبن و خبرج استبن
هدف کلی دوم  :G2تقویت ،تسهیل و روانسبزی و همبهنگی هبی برون سبزمبنی
ّذف اختصاصی دٍم  :O2هرجعیت ٍ رّبری در بعذ آسیب ّای رٍاًی  -اجتواعی در شَرای سالهت استاى بِ هیساى  01درصذ
ردیف

شرح اقدام

گروه هدف

ثشگضاسی سویٌبس تخصصی ثب هَضَع
آسیت ّبی سٍاًی – اجتوبعی دس هشکض
ثب دعَت اعضبی ضَسای سالهت استبى

اعضبی ضَسای سالهت
استبى

تصَیت هشجعیت هشکض دس حَصُ ّبی
آسیت ّبی سٍاًی – اجتوبعی دس
ضَسای سالهت استبى

اعضبی ضَسای سالهت
استبى

تذٍیي ثبًک اطالعبتی آسیت ّبی
سٍاًی – اجتوبعی استبى ثب هشجعیت
هشکض

اعضبی ضَسای سالهت
استبى

سبل هبی برنبمه
55

56

برآورد هسینه

مسئولیت اجرایی

(ریبل) به سبل

57
55

1

2

3

سئیس هشکض
کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت علوی

پبیبى سبل 60

سئیس هشکض

پبیبى ضْشیَس 60

پبیبى ضْشیَس 69
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سئیس هشکض
کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت علوی

56

57

05555555

-

055555555

استراتژی شمبره یک  : S1توسعه و گسترش ارتببطبت درون و برون سبزمبنی در استبن و خبرج استبن
هدف کلی دوم  :G2تقویت ،تسهیل و روانسبزی و همبهنگی هبی برون سبزمبنی
ّذف اختصاصی سَم  :O3تقَیت ّوکاریْای علوی  -پژٍّشی با هراکس تحقیقات ّن سٌخ در خارج سازهاى بِ هیساى  01درصذ
ردیف

شرح اقدام

1

دعَت اص اعضبی سبیش هشاکض ٍ ثشگضاسی
جلسبت ثِ هٌظَس استفبدُ اص تجبسة

هشاکض تحقیقبت ّن
سسبلت ٍ ّوکبس

2

اعضام ًیشٍّبی ّیئت علوی ٍ
کبسضٌبسبى جْت ثبصدیذ اص سبیش هشاکض

هشاکض تحقیقبت ّن
سسبلت ٍ ّوکبس

اًجبم کٌگشُ دس سطح هٌطقِ ای یب
هلی ثب هَضَع آسیت ّبی اجتوبعی
سٍاًی

هشاکض تحقیقبت ّن
سسبلت ٍ ّوکبس

استفبدُ اص تَاى علوی اعضبی ّیئت
علوی سبیش هشاکض جْت اًجبم کبسّبی
پژٍّطی ٍ آهَصضی

هشاکض تحقیقبت ّن
سسبلت ٍ ّوکبس

سبل هبی برنبمه

گروه هدف
55

56

برآورد هسینه

مسئولیت اجرایی

(ریبل) به سبل

57
55

3

4

سئیس هشکض

پبیبى سبل 60

پبیبى سبل 69

سئیس هشکض
ضَسای پژٍّص هشکض

پبیبى سبل 69

سئیس هشکض
کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت علوی
ضَسای پژٍّص هشکض
تب پبیبى
ضْشیَس 69
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سئیس هشکض
ضَسای پژٍّص هشکض

56

57

05555555

05555555

055555555

055555555

استراتژی شمبره دوم  : S2ارتقبی کمی و کیفی عملکرد مرکس
هدف کلی اول  :G1ارتقبء عملکرد کمی مرکس ببمحوریت منببع (انسبنی ،مبلی و مبدی) و تولیدات
ّذف اختصاصی اٍل  :O1جابجایی هرکس بِ ساختواى اصلی ٍاقع در پردیس هرکسی داًشگاُ بِ هیساى  011درصذ
شرح اقدام

ردیف

سبل هبی برنبمه

گروه هدف
55

56

57

مسئولیت

برآورد هسینه

اجرایی

(ریبل) به سبل
55

هعشفی یک ًیشٍ ثِ هعبًٍت تَسعِ
جْت پیگیشی سًٍذ پیطشفت ٍ اًتقبل
ثِ سبختوبى اصلی هشکض

هشکض تحقیقبت
پیطگیشی اص آسیت ّبی
– سٍاًی اجتوبعی

2

تْیِ لیست ٍ خشیذ هلضٍهبت الصم
جْت اًتقبل ثِ سبختوبى اصلی

هشکض تحقیقبت
پیطگیشی اص آسیت ّبی
– سٍاًی اجتوبعی

3

اًتقبل کبهل

1

هشکض تحقیقبت
پیطگیشی اص آسیت ّبی
– سٍاًی اجتوبعی

سئیس هشکض

پبیبى اسدیجْطت 60

پبیبى تیش 60

سئیس هشکض
کبسضٌبسبى

پبیبى سبل 60

سئیس هشکض

4

11

-

055555555

05555555

56

57

استراتژی شمبره دوم  : S2ارتقبی کمی و کیفی عملکرد مرکس
هدف کلی اول  :G1ارتقبء عملکرد کمی مرکس ببمحوریت منببع (انسبنی ،مبلی و مبدی) و تولیدات
ّذف اختصاصی دٍم  :O2تاسیس هرکس تخصصی هشاٍرُ ٍ رٍاى درهاًی بِ هیساى  011درصذ
شرح اقدام

ردیف

سبل هبی برنبمه

گروه هدف
55

56

برآورد هسینه

مسئولیت اجرایی

(ریبل) به سبل

57
55

اسسبل هذاسک جْت اخز هجَص

اعضبی هشکض

سئیس هشکض

پبیبى خشداد 60

56

57

-

1
اخز هجَص

اعضبی هشکض

سئیس هشکض
کبسضٌبسبى

پبیبى سبل 60

2
تْیِ ٍ خشیذاسی اهکبًبت هشکض

اعضبی هشکض

سئیس هشکض

پبیبى ضْشیَس 69

-

055555555

3

4

استقشاس اهکبًبت ٍ ًیشٍی اًسبًی دس
هشکض

خذهبت سسبًی ٍ اجشای کبس پژٍّطی
5

اعضبی هشکض

پبیبى سبل 69

کبسکٌبى داًطگبُ
آحبد جبهعِ
پژٍّطگشاى

سئیس هشکض
کبسضٌبسبى

دس طَل سبل
69

12

سئیس هشکض
اعضبی ّیئت علوی
کبصضٌبسبى

055555555

055555555

استراتژی شمبره دوم  : S2ارتقبی کمی و کیفی عملکرد مرکس
هدف کلی اول  :G1ارتقبء عملکرد کمی مرکس ببمحوریت منببع (انسبنی ،مبلی و مبدی) و تولیدات
ّذف اختصاصی سَم  :O3تاسیس آزهایشگاُ تخصصی علَم شٌاختی ٍ رفتاری بِ هیساى  01درصذ
ردیف

شرح اقدام

سبل هبی برنبمه

گروه هدف
55

56

برآورد هسینه

مسئولیت اجرایی

(ریبل) به سبل

57
55

1

اسسبل هذاسک جْت اخز هجَص
آصهبیطگبُ تخصصی هشکض
اخز هجَص آصهبیطگبُ تخصصی هشکض

اعضبی هشکض

اعضبی هشکض

سئیس هشکض

پبیبى خشداد 60

سئیس هشکض
کبسضٌبسبى

پبیبى سبل 60

2

3

تْیِ ٍ خشیذاسی اهکبًبت ثشای
آصهبیطگبُ تخصصی هشکض

4

استقشاس اهکبًبت ٍ ًیشٍی اًسبًی دس
آصهبیطگبُ تخصصی هشکض

5

خذهبت سسبًی ٍ اجشای کبس پژٍّطی
دس آصهبیطگبُ تخصصی هشکض

اعضبی هشکض

اعضبی هشکض

سئیس هشکض

پبیبى ضْشیَس 69

پبیبى سبل 69

کبسکٌبى داًطگبُ
آحبد جبهعِ
پژٍّطگشاى

سئیس هشکض
کبسضٌبسبى

دس طَل سبل 69

13

سئیس هشکض
اعضبی ّیئت علوی
کبصضٌبسبى

56

57

-

-

055555555

055555555

055555555

استراتژی شمبره دوم  : S2ارتقبی کمی و کیفی عملکرد مرکس
هدف کلی اول  :G1ارتقبء عملکرد کمی مرکس ببمحوریت منببع (انسبنی ،مبلی و مبدی) و تولیدات
ّذف اختصاصی چْارم  :O4افسایش تَلیذات هرکس بِ هیساى  01درصذ
ردیف

شرح اقدام

سبل هبی برنبمه

گروه هدف
55

56

برآورد هسینه

مسئولیت اجرایی

(ریبل) به سبل

57
55

1

2

3

افضایص تَلیذات هشکض ثِ هیضاى 05
دسصذ ًسجت ثِ سبل 69

هشکض ٍ داًطگبُ

افضایص تَلیذات هشکض ثِ هیضاى 05
دسصذ ًسجت ثِ سبل 60

هشکض ٍ داًطگبُ

افضایص تَلیذات هشکض ثِ هیضاى 05
دسصذ ًسجت ثِ سبل 69

هشکض ٍ داًطگبُ

سئیس هشکض
کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت علوی
ضَسای پژٍّص هشکض

پبیبى سبل 60

سئیس هشکض
کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت علوی
ضَسای پژٍّص هشکض

پبیبى سبل 69

پبیبى سبل 69

4

14

سئیس هشکض
کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت علوی
ضَسای پژٍّص هشکض

56

57

0055555555

0555555555

0055555555

استراتژی شمبره دوم  : S2ارتقبی کمی و کیفی عملکرد مرکس
هدف کلی دوم  :G2ارتقبء عملکرد کیفی مرکس بب محوریت تحقیقبت مرتبط و بسته خدمبت بهینه
ّذف اختصاصی اٍل  :O1افسایش کیفیت تحقیقات بر اساس اٍلَیت ّای هرکس بِ هیساى  50درصذ
ردیف

شرح اقدام

سبل هبی برنبمه

گروه هدف
55

56

برآورد هسینه

مسئولیت اجرایی

(ریبل) به سبل

57
55

1

تصَیت ٍ اجشای طشح ّبی پژٍّطی
هٌطجق ثب اٍلَیت ّبی پژٍّطی ثِ
هیضاى  05دسصذ

2

تصَیت ٍ اجشای طشح ّبی پژٍّطی
هٌطجق ثب اٍلَیت ّبی پژٍّطی ثِ
هیضاى  90دسصذ

3

ثِ سٍص سسبًی اٍلَیت ّبی پژٍّطی

هشکض ٍ پژٍّطگشاى

پبیبى سبل

هشکض ٍ پژٍّطگشاى

هشکض ٍ پژٍّطگشاى پبیبى خشداد

اعضبی ّیئت علوی
ضَسای پژٍّص
هشکض
پبیبى سبل

پبیبى خشداد

4

15

اعضبی ّیئت علوی
ضَسای پژٍّص
هشکض

پبیبى خشداد

اعضبی ّیئت علوی
ضَسای پژٍّص
هشکض

56

57

دس ثخص کوی
قیذ ضذُ است

دس ثخص کوی قیذ
ضذُ است

دس ثخص کوی دس ثخص کوی قیذ دس ثخص کوی قیذ
ضذُ است
ضذُ است
قیذ ضذُ است

استراتژی شمبره دوم  : S2ارتقبی کمی و کیفی عملکرد مرکس
هدف کلی دوم  :G2ارتقبء عملکرد کیفی مرکس بب محوریت تحقیقبت مرتبط و بسته خدمبت بهینه
ّذف اختصاصی دٍم  :O2افسایش کیفیت تَلیذات علوی در راستای اّذاف هرکس بِ هیساى  01درصذ
ردیف

شرح اقدام

1

تْیِ لیست هجالت دس حَصُ آسیت
ّی اجتوبعی ٍ سٍاًی ٍ ثبسگضاسی دس
سبیت

پژٍّطگشاى
جبهعِ علوی
آحبد جبهعِ

2

تذٍیي ثشًبهِ تشجوبى داًص دس
هشکض

گیشًذگبى خذهبت
حَصُ ّبی هختلف داًطگبُ
سبیش سبصهبًْبی ّوکبس

3

تصَیت ثشًبهِ تشجوبى داًص دس
ضَسای پژٍّطی هشکض ٍ داًطگبُ

گیشًذگبى خذهبت
حَصُ ّبی هختلف داًطگبُ
سبیش سبصهبًْبی ّوکبس

4

اجشای ثشًبهِ تشجوبى داًص دس
هشکض

گیشًذگبى خذهبت
حَصُ ّبی هختلف داًطگبُ
سبیش سبصهبًْبی ّوکبس

5

اسسبل هذاسک جْت اخز هجَص
هجلِ اًتطبس تخصصی هشکض

اعضبی ّیئت علوی
پژٍّطگشاى
آحبد جبهعِ

هجَص اخز اًتطبس

اعضبی ّیئت علوی
پژٍّطگشاى
آحبد جبهعِ

سبل هبی برنبمه

گروه هدف
55

56

57

مسئولیت

برآورد هسینه

اجرایی

(ریبل) به سبل
55

6

پبیبى سبل

کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت
علوی

پبیبى سبل

کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت
علوی
پبیبى ضْشیَس 69

05555555

05555555

کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت
علوی
دس طَل سبل 69

پبیبى ضْشیَس 69

055555555

کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت
علوی
00555555

دس طَل سبل 69

16

56

57

00555555

استراتژی شمبره سوم  : S3توسعه آموزش هبی پیشگیرانه بر پبیه نیبزهبی جبمعه
هدف کلی اول  :G1توسعه آموزشهبی پیشگیری کننده از آسیب هبی روانی  -اجتمبعی مبتنی بر نیبزهبی جبمعه
ّذف اختصاصی اٍل ً :O1یازسٌجی آهَزشْای الزم جْت کارکٌاى سازهاى بِ هیساى  011درصذ
ردیف

شرح اقدام

سبل هبی برنبمه

گروه هدف
55

56

برآورد هسینه

مسئولیت اجرایی

(ریبل) به سبل

57
55

1

2

تْیِ ٍ تصَیت پشٍپَصال ًیبص سٌجی
آهَصش ّبی الصم دس ساستبی عَاهل
اجتوبعی – سٍاًی هَثش ثش سالهت
اجشای پشٍپَصال دس ساستبی عَاهل
اجتوبعی – سٍاًی هَثش ثش سالهت

کبسکٌبى داًطگبُ آرس هبُ 60

کبسکٌبى داًطگبُ

کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت علوی
ضَسای پژٍّص هشکض
خشدادهبُ 69

3

4

17

کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت علوی
ضَسای پژٍّص هشکض

05555555

-

56

57

استراتژی شمبره سوم  : S3توسعه آموزش هبی پیشگیرانه بر پبیه نیبزهبی جبمعه
هدف کلی اول  :G1توسعه آموزشهبی پیشگیری کننده از آسیب هبی روانی  -اجتمبعی مبتنی بر نیبزهبی جبمعه
ّذف اختصاصی دٍم  :O2ارایِ آهَزش ّای الزم بر اساس ًیاز سٌجی ٍ اسٌاد باال دستی بِ هیساى  01درصذ
ردیف

شرح اقدام

1

تْیِ هَاد آهَصضی دس صهیٌِ پیطگیشی
دس ساستبی عَاهل اجتوبعی – سٍاًی
هَثش ثش سالهت

سبل هبی برنبمه

گروه هدف
55

56

57

مسئولیت

برآورد هسینه

اجرایی

(ریبل) به سبل
55

2

3

ثشگضاسی کبسگبّْبی آهَصضی ٍ
پژٍّطی دس ساستبی عَاهل اجتوبعی –
سٍاًی هَثش ثش سالهت
ثشگضاسی کالس ّبی ضوي خذهت
ثشای کبسکٌبى دس ساستبی عَاهل
اجتوبعی – سٍاًی هَثش ثش سالهت

کبسکٌبى داًطگبُ

کبسکٌبى داًطگبُ

کبسکٌبى داًطگبُ

ًیوِ دٍم سبل

ًیوِ دٍم 60

دس طَل سبل

ًیوِ دٍم سبل

4

18

دس طَل سبل

کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت
علوی

دس طَل سبل

کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت
علوی

دس طَل سبل

کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت
علوی

56
05555555

00555555

05555555

05555555

57
055555555

055555555

055555555

استراتژی شمبره سوم  : S3توسعه آموزش هبی پیشگیرانه بر پبیه نیبزهبی جبمعه
هدف کلی دوم  :G2توسعه آموزشهبی پیشگیری کننده از آسیب هبی روانی  -اجتمبعی مبتنی بر نیبزهبی جبمعه
ّذف اختصاصی اٍل ً :O1یازسٌجی آهَزشْای الزم جْت سازهاى ّا ٍ آحاد جاهعِ بِ هیساى  01درصذ
ردیف

شرح اقدام

1

اسسبل ًبهِ جْت اخز ًیبصهٌذیْبی
آهَصضی ٍ پژٍّطی سبیش سبصهبًْب دس
ساستبی عَاهل اجتوبعی – سٍاًی هَثش
ثش سالهت

سبصهبًْبی هشتجط ثب
آسیت ّبی سٍاًی -
اجتوبعی

ثشگضاسی جلسبت ثب سبصهبى ّب جْت
ًیبص سٌجی دس ساستبی عَاهل اجتوبعی
– سٍاًی هَثش ثش سالهت

سبصهبًْبی هشتجط ثب
آسیت ّبی سٍاًی -
اجتوبعی

تذٍیي ٍ تصَیت حذاقل  0پشٍپَصال دس
صهیٌِ ًیبص سٌجی ّبی آهَصضی دس
ساستبی عَاهل اجتوبعی – سٍاًی هَثش
ثش سالهت

جوعیت تحت پَضص
استبى

سبل هبی برنبمه

گروه هدف
55

56

برآورد هسینه

مسئولیت اجرایی

(ریبل) به سبل

57
55

2

3

4

اجشای پشٍ پَصال ّبی تصَیت ضذُ

جوعیت تحت پَضص
استبى

سئیس هشکض

پبیبى ضْشیَس 60

سئیس هشکض

دس طَل سبل 60

کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت علوی
ضَسای پژٍّص هشکض

پبیبى سبل 60

پبیبى ضْشیَس 69

19

کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت علوی
ضَسای پژٍّص هشکض

05555555

055555555

56

57

استراتژی شمبره سوم  : S3توسعه آموزش هبی پیشگیرانه بر پبیه نیبزهبی جبمعه
هدف کلی دوم  :G2توسعه آموزشهبی پیشگیری کننده از آسیب هبی روانی  -اجتمبعی مبتنی بر نیبزهبی جبمعه
ّذف اختصاصی دٍم  :O2ارایِ آهَزش ّای الزم بر اساس ًیاز سٌجی ٍ اسٌاد باال دستی بِ هیساى 01درصذ
ردیف

شرح اقدام

1

تْیِ هَاد ٍ هحتَای آهَصضی دس
ساستبی عَاهل اجتوبعی – سٍاًی
هَثش ثش سالهت

سبصهبًْبی هشتجط ثب آسیت
ّبی سٍاًی – اجتوبعی ٍ
جوعیت استبى

ثشگضاسی کالس آهَصضی دس
ساستبی عَاهل اجتوبعی – سٍاًی
هَثش ثش سالهت

جوعیت استبى

سبل هبی برنبمه

گروه هدف
55

56

57

مسئولیت

برآورد هسینه

اجرایی

(ریبل) به سبل
55

2

3

ثشگضاسی کالس ّبی ضوي
خذهت ثشای کبسکٌبى سبیش
سبصهبى ّب دس ساستبی عَاهل
اجتوبعی – سٍاًی هَثش ثش سالهت

سبصهبًْبی هشتجط ثب آسیت
ّبی سٍاًی – اجتوبعی

ًیوِ دٍم سبل

ًیوِ دٍم سبل

ًیوِ دٍم سبل

دس طَل سبل

دس طَل سبل

دس طَل سبل

20

دس طَل سبل

کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت
علوی

دس طَل سبل

کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت
علوی

دس طَل سبل

کبسضٌبسبى
اعضبی ّیئت
علوی

00555555

00555555

00555555

56
05555555

05555555

05555555

57
055555555

055555555

055555555

