
:مقدمھ
عوامل زیستي ، رواني و اجتماعي است.در این میان نقش عوامل سالمتي جامعھ محصول تعامل 

اجتماعي از اھمیت ویژه اي برخوردار است بھ طوري كھ عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، تاثیر عمده 
اي بر ناخوشي ھا ، بیماریھا و مرگ و میرھا در جھان دارد. بنابراین جھت رسیدن بھ چشم انداز توسعھ 

جامعھ، پرداختن بھ این عوامل از ضروریات است. در این راستا شناخت وضعیت كشور در بعد سالمت 
موجود ، انجام مداخالت مرتبط با عوامل اجتماعي مي تواند نقش موثري در ارتقا سالمت جامعھ داشتھ 

.باشد
:چشم انداز

،تكنولوژي و ما بھ دنبال آنیم كھ با استفاده از توان و استعداد موجود در منطقھ ارتقا سطح علمي 
توانمندسازي مركز را سر لوحھ كار خویش قرار داده تا در بین مراكز تحقیقاتي عوامل اجتماعي موثر 

.بر سالمت دانشگاھھاي ایران بھ پنج رتبھ اول دست یابیم
:رسالت

مركز تحقیقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بھداشتي و درماني 
:راستاي چشم انداز خود، ماموریت ھاي زیر را بر عھده داردجھرم در

تانجام پژوھشھاي بنیادي در زمینھ عوامل اجتماعي موثر بر سالم-1
انجام پژوھشھاي كاربردي ھمسو با نیازھاي سالمت جامعھ در منطقھ-2
تتوانمند سازي پژوھشگران در زمینھ شناخت عوامل اجتماعي موثر بر سالم-3
اد بستر مناسب جھت انجام پژوھش ھاي مرتبط با عوامل اجتماعي موثر بر سالمتایج-4

بارتقاء ظرفیت ھاي پژوھشي با فراھم آوردن محیط مناس-5
يارتباط با سایر مراكز علم-6
انجام طرح ھاي مشترك تحقیقاتي با سایر مراكز تحقیقاتي داخل و خارج در زمینھ عوامل اجتماعي -7

تموثر بر سالم
يجلب مشاركت خارج سازمان-8
گسترش و انتشار دانش مرتبط با عوامل اجتماعي تعیین كننده سالمت-9

:ارزش ھا
:ارزش ھاي حاكم در این مركز مبتني بر محورھاي زیر است

ھرعایت موازین اخالقي در امر پژوھش و تكریم افراد جامع-1
تكریم محقق با رعایت حق مالكیت معنوي-2
ھ ایجاد فرصت ھاي برابر در جامعھ جھت برخورداري از سالمتتوجھ ب-3

توجھ بھ تولید علم و دانش و حاكمیت پژوھش با تاكید بر ارتقا مستمر كمیت و كیفیت پژوھش ھا-4
يارزش نھادن بر فعالیت ھاي بین بخشي و رویكرد ھاي میان رشتھ ا-5

بومي با توجھ بھ ھنجارھاي اجتماعيتوجھ بھ الویت ھاي تحقیقاتي بر اساس ظرفیت ھاي -6
اعتقاد بر توانمندسازي مردم در راستاي ارتقاي تحقیقات مبتني بر جامعھ-7
ھاعتقاد بھ كاربردي نمودن نتایج پژوھش ھا در جامع-8

:نقاط قوت
شوجود اعضاي ھیئت علمي عالقمند بھ پژوھ-1
زوجود سایت بھ نام مرك-2
زبھ نام مركوجود اولویت ھاي پژوھشي-3
زحضور معاون بھداشتي بھ عنوان ھیئت موسس مرك-4



وجود داده ھاي الزم در معاونت بھداشتي-5
وجود كارشناسان مجرب در حوره معاونت بھداشتي-6
توجود دبیرخانھ شاخص ھاي عدالت در سالم-7
شارتباط مناسب با برخي مراكز تحقیقاتي تحت پوش-8

:نقاط ضعف
SDHودجھ ھاي اختصاص یافتھ بھ مركز تحقیقاتكمبود ب-1
هتغییر زودھنگام مدیریت در سطح دانشگا-2
ضعف در جمع آوري داده ھا و مستندسازي-3
يضعف در جذب منابع مالي خارج-4
SDHمحدودیت تعداد پژوھشگرعالقمند بھ بحث-5
لنداشتن چارت و تشكیالت مستق-6
SDHتكمیلي در زمینھعدم وجود دانشجویان تحصیالت-7

:فرصت ھا
حمایت دولت از مرا كز تحقیقاتي-1
تتوجھ ویژه وزارت بھداشت برعوامل اجتماعي موثر بر سالم-2
توجود سند جامع علمي سالم-3
توجود مجمع خیرین سالم-4
وجود دانشگاه ھاي متعدد در شھرستان-5
اھNGOامكان مشاركت با سازمان بھزیستي و سایر-6
در وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشكيSDHوجود دبیرخانھ-7
وجود سایر سازمانھاي مرتبط با عوامل اجتماعي موثر بر سالمت(فرمانداري،شھرداري،آموزش و -8

(...پرورش،
:تھدیدھا

ضعف مشاركت جامعھ در تحقیقات پزشكي-1
يطعتغییر آیین نامھ ھا و قوانین و وجود سیاست ھاي مق-2
تعدم ھمكاري برخي سازمان ھا و ادارات مرتبط با عوامل اجتماعي موثر بر سالم-3
نتغییر مدیریت ھا در سطح شھرستا-4
اعتبارات ناكافي در زمینھ پژوھش-5
كمبودكتاب ھاي مرجع بھ زبان فارسي در زمینھ مسائل سالمت اجتماعي-6

G1:تامل اجتماعي مؤثر بر سالمبھبود كمي و كیفي تحقیقات در راستاي عو
O1:لنسبت بھ سال قب%١٠ھا و مقاالت پژوھشي مرتبط با مركز بھ میزان¬افزایش طرح
O2: سال یكبار در راستاي اھداف مركز تحقیقات عوامل اجتماعي ٢برگزاري حداقل یك ھمایش ھر

تمؤثر بر سالم
O3: ودرصد مقاالت چاپ شده در مجالت نوع یك و د%١۵افزایش
O4: تنتایج تحقیقا%۵٠افزایش چاپ حداقل

G2:تارتقاء مشاركت درون و برون سازماني در زمینھ تحقیقات عوامل اجتماعي تعیین كننده سالم
O1:ينامھ ھمكاري مشترك با مركز تحقیقاتي مرتبط در كشور و مراكز بین الملل¬عقد تفاھم



O2:ھاي اجتماعي سالمت ¬مرتبط با مؤلفھھاي ¬نامھ ھمكاري مشترك با سازمان¬عقد تفاھم
(...(فرمانداري، شھرداري، آموزش و پرورش، بھزیستي و

O3:يجلب حمایت ملي و علمي بنیاد علمي نخبگان، نھاد ریاست جمھور
O4:تھاي اجتماعي بر سالم¬ھاي در راستاي تحقیقات در زمینھ مؤلفھ¬جلب مشاركت سایر معاونت

G3:ھید شده بھ منظور ارتقاء سالمت جامعبھ كارگیري نتایج تول
O1:نھاي پژوھشي منطقھ و شھرستا¬تعیین اولویت
O2:يھاي تحقیقات¬افزایش تعداد طرح
O3:تتألیف یا ترجمھ كتاب در زمینھ عوامل اجتماعي مؤثر بر سالم

G4:ھاي تحصیالت تكمیلي و ارشد و¬اندازي رشتھ¬راهPHD by Research در زمینھ تحقیقات
تعوامل اجتماعي مؤثر بر سالم

O1:زارتقاء سطح علمي ھیئت مؤسس مرك
O2:يبھبود فضاي فیزیكي و و آزمایشگاھ
O3:زبھبود امكانات و منابع الكترونیكي مرك


