
  
 باسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

  اجتماعی موثر بر سالمت عوامل مرکز تحقیقاتبرنامه راهبردي 
  

 مقدمه

در این میان نقش عوامل اجتماعی از اهمیت ویژه اي .عوامل زیستی ، روانی و اجتماعی است تعامل سالمتی جامعه محصول
ل اجتماعی موثر بر سالمت، تاثیر عمده اي بر ناخوشی ها ، بیماریها و مرگ و میرها در جهان برخوردار است به طوري که عوام

در . بنابراین جهت رسیدن به چشم انداز توسعه کشور در بعد سالمت جامعه، پرداختن به این عوامل از ضروریات است. دارد
در سطح جامعه از بدیهیات اولیه براي برنامه ریزي این راستا شناخت وضعیت موجود ، تداخل این عوامل و برآیندمداخالت 

  .هاي عمده سالمت است 

  ارائه رهنمود و مشاوره به ش ل این
  :عوامل اجتماعی موثر بر سالمتمعرفی مرکز تحقیقات 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در صدد است که با انجام طرح هاي تحقیقاتی در سطوح منطقه اي و ملی با 
تاکید بر تعیین کننده هاي اجتماعی موثر بر سالمت و تلفیق پژوهش در آموزش و مدیریت سالمت جامعه، عالوه بر افزایش 

به منظور گسترش عدالت در سالمت و ارتقاء سالمت در اختیار مردم قرار   در کشور، نتایج تحقیقات را  تولید علم 
هاي کاربردي و توسعه اي و تولید علم در حیطه تعیین کننده هاي  مهمترین دلیل این مرکز هدایت و اجراي پژوهش.دهد

  سالمت، .اجتماعی موثر بر سالمت، دستیابی به عدالت در راستاي چشم انداز توسعه ملی است
  

  : مؤ سسین 
  )   استاد یار - پزشکی اجتماعیمتخصص (  کرامت اله رحمانیان دکتر  .1
 )استاد یار -اعیمتخصص پزشکی اجتم(سید اسماعیل مناقبدکتر  .2
 )مربی -کارشناس ارشد آمار(  شیوا بیگی زاده .3
 )    استادیار -دکتراي امار زیستی(  سید تقی حیدريدکتر  .4
  )استادیار -دکتراي برنامه ریزي آموزشی(  لیلی مصلی نژاددکتر  .5
 )استاد یار -دکتراي باکتري شناسی( دکتر هادي رضایی یزدي .6

  
  :اعضاء تمام وقت مرکز 

  
 )   استاد یار  - متخصص پزشکی اجتماعی( رامت اله رحمانیان دکتر  ک .1
 )استاد یار -متخصص پزشکی اجتماعی(دکتر سید اسماعیل مناقب .2
 )مربی -کارشناس ارشد آمار( شیوا بیگی زاده  .3

  
  :اعضاء نیمه وقت مرکز

  
 )   استادیار  -دکتراي امار زیستی( دکتر سید تقی حیدري  .4
  )استادیار -اي برنامه ریزي آموزشیدکتر( دکتر لیلی مصلی نژاد  .5
   )استاد یار -دکتراي باکتري شناسی(دکتر هادي رضایی یزدي  .6

  



  
  
  
 
  

  )Vision( چشم انداز 
 و و کـاربردي نمـودن نتـایج تحقیقـات     عوامل اجتماعی موثر بـر سـالمت   توسعه کمی و کیفی تحقیقات در زمینه  هدف نهایی

در ایـن راسـتا ارتقـاء سـطح     . و مداخله اي بر اساس نیاز منطقه می باشـد لیدي توطرحهاي پژوهشگران به سوي انجام هدایت 
علمی ، تکنولوژي و توانمند سازي مرکز تحقیقات را سرلوحه کار خویش قرار داده تا از این طریق با اسـتفاده بهینـه از زمـان ،    

به ارتقاء سطح سـالمت  ی موثر بر سالمت عوامل اجتماعمکان و  امکانات درجهت هدفمند نمودن و هدایت تحقیقات در زمینه 
  .افراد جامعه به عنوان محور توسعه پایدار دست یابیم 

  
  
  

  )  Mission ( رسالت 
  به منظور تولید علمعوامل اجتماعی موثر بر سالمت در زمینه انجام پژوهشهاي بنیادي   -1
  در زمینۀ بهداشت و درمان همسو با نیازهاي سالمت جامعه در منطقه جنوب فارسانجام پژوهشهاي کاربردي   -2
  فراهم آوردن محیط مناسب  ارتقاء ظرفیت هاي پژوهشی با -3
 محققین با انگیزه جهت انجام پژوهشهاي مرتبطایجاد بستر مناسب براي  -4
  ارتباط با سایر مراکز علمی و جذب اعتبارات خارج سازمانی -5
  
 
  

  ): Strengths( قوت  نقاط
1S-  وجود اعضاي هیأت علمی توانمند 
2S-       وجود انگیزه و اراده کافی در بین اعضاء مرکز جهت حل مشکالت جامعه در هنگـام تصـویب طرحهـا و اولویـت دادن بـه

  تحقیقات کاربردي 
3S-  تجهیزات آزمایشگاهی مناسب جهت انجام پژوهشهاي بنیادي و کاربردي وجود  
4S- یی برگزاري سمینارها و کارگاههاي آموزشی روش تحقیق و مقاله نویسی و سایر کارگاههاي مرتبط با امور پژوهشـی  توانا

  در دانشگاه
5S- دسترسی به اکثر سایتهاي علمی مورد نیاز  
6S- وجود سیستم مشاوره مناسب جهت کمک به پژوهشگران در تدوین و تنظیم طرحها  
7S- وهشگران و واحدهاي برون بخشی از امکانات و منابع پژوهشی یکدیگرعدم شناخت کافی و متقابل پژ 
  
  
  

  ): Weaknesses( نقاط ضعف 
1W- عدم وجود هیأت علمی پژوهشی مستقل  
3W-  کمبود تعداد پژوهشگران مرکز  
3W- بودجۀ ناکافی جهت انجام طرحهاي تحقیقاتی                                                                                
4W- ارتباطات بین المللی ضعیف با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور   
6W-   نبود وقت کافی جهت پژوهش بعلت کارهاي درمانی و آموزش   



  
  
  
  
  

  ) : Opportunities( فرصتها 
1O- حمایت دولت از مراکز تحقیقاتی  
2O-  نگرش مثبت مسئولین دانشگاه در جهت تولید علم 
3O- اعتبارات خارج سازمانی  
4O- مراکز و سازمانهاي داخل و خارج از کشورو ارگانها امکان همکاري و ارتباط پویا با سایر دانشگاهها ،  
5O- حمایت مدیران ارشد کشور و وزارت متبوع و تاکید بر ارتقاء، گسترش و تسهیل امر پژوهش  
6O-  یمارستانهاي وابسته به دانشگاهمختلف در بو فوق تخصصی وجود مراکز درمانی تخصصی  
7O-  وحمایت الزم جهت اجرا اعضاي مرکز تحقیقات توسطپستهاي مدیریتی تصدي  
  

  ) : Threats( تهدیدها 

1T-  جهت دسترسی به مقاالت ، تحقیقات و طرحها در کشور ملیضعف سیستم مدون  
2T-  در تولید علم و فناوري حرکت سریع جامعه بین الملل  
3T- دسترسی به مواد و تجهیزات مورد لزوم براي پژوهشمحدودیت  
4T- نبود اولویت هاي تحقیقاتی واحدهاي برون بخشی  
5T-هاي اقتصادي تحریم  
6T- نبود شرکتهاي دانش بنیان 
  
  

  : )Goals( اهداف کلی

1G- هاي درمانی، بهداشتی و صنایع مرتبط انجام تحقیقات کاربردي مورد نیاز جامعه در زمینه  
2G- رش و باال بردن روحیه تحقیق و ایجاد انگیزه در پژوهشگرانگست  
3G- ارتقاء رتبۀ پژوهشی مرکز در بین مراکز تحقیقاتی کشور  
4G- خارجی توسعه تولید علم با افزایش تولید مقاالت معتبر داخلی و  
5G-      ــه ــگاه بــ ــی دانشــ ــیلهاي پژوهشــ ــی پتانســ ــات و معرفــ ــل از تحقیقــ ــایج حاصــ ــه نتــ ــوه ارائــ ــود نحــ   بهبــ
  نفع هاذی
  

  
  
 


