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  دانش ترجمان مسیر پژوهشهادر وهدایت سالمت در موثر واجتماعی عوامل رفتاري درزمینه علمی تولیدات کیفی و کمی افزایش  (G1) :اول کلی هدف
 
 

 
 
 

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص تاریخ شروع اریخ پایانت پیگیري کننده نظارت

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

تخصیص به  100% 31/1/1393 29/12/1397
تمام مقاالت با 

ایندکس 
اسکوپوس و 

 باالتر

 مقاالت چاپ التشویق حق پرداخت
 التشویق حق پرداخت جدول برحسب(

 و اعمال ضریب دانشگاه تمقاال چاپ
 از شوراي مصوبه اخذ از پس %110

 )دانشگاه پژوهش

 يها مشوق : افزایش1هدف عینی 
 تولیدات يبرا مالی و غیرمالی

 تحقیقات مرکز آدرس با علمی

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

 التشویق حق موقع به رداختپ و تسهیل تا پایان هر ماه 100% 31/1/1393 29/12/1397
  طریق از طرحها هزینه و مقاالت چاپ

 حسابداري مربوطه امور پیگیري

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

هر سال یک  100% 31/1/1393 29/12/1397
 محقق

 گرنت اعطاي و برتر پژوهشگران معرفی
 و مطالعاتی فرصت نظیر مشوقهایی و

 سالیانه صورت به غیره،

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

کلیه طرح  100% 31/1/1393 29/12/1397
 هاي مصوب

 طرحهاي هاي هزینه نهایی پرداخت
 مقاالت انتشار به منوط تحقیقاتی

 از پس تحقیقاتی طرح هزینه با متناسب
 پژوهش براي شوراي از مصوبه اخذ

 اه هزینه پرداخت
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  دانش ترجمان مسیر پژوهشهادر وهدایت سالمت در موثر واجتماعی عوامل رفتاري درزمینه علمی تولیدات کیفی و کمی افزایش  (G1) :اول کلی هدف
 

 
 
 

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص تاریخ شروع تاریخ پایان پیگیري کننده نظارت

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

سالیانه یک  100% 1/4/93 29/12/97
نشست با گروه 

 هاي 
 تحصیالت

 تکمیلی

 درون مشترك هاي نشست برگزاري
 هیات عضو یک مرکز اعضاي از(دانشگاهی

 تحصیالت باگروههاي )باشد علمی
 الزم هاي هماهنگی منظور به تکمیلی

 نامه پایان از : حمایت2هدف عینی 
 قیقاتیتح طرحهاي و ها

 تحصیالت مقاطع دانشجویان
 تکمیلی

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

تعریف حداقل  100% 1/4/93 29/12/97
عنوان با  5

 کروه

 مشترك پژوهشی عناوین تعیین
 راستاي در تکمیلی تحصیالت باگروههاي

 ذینفعان به اعالم و مرکز اهداف

 تتحقیقا مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

 به طرح یک 100% 1/4/93 29/12/97
 هر ازاي

 دانشجوي
 و PhD مقطع

 به طرح یک
 دو هر ازاي

 دانشجوي
 مقطع

 کارشناسی
 ارشد

 دانشجوي سالیانه جذب جهت در تالش
 مقطع دانشجوي و PhD مقطع

 ارشد کارشناسی
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 وکاربردي دانش ترجمان مسیر پژوهشهادر وهدایت سالمت در موثر واجتماعی عوامل رفتاري درزمینه علمی تولیدات کیفی و کمی افزایش  (G1) :اول کلی هدف

 آنها نمودن

 

 

 

 
 

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص تاریخ شروع تاریخ پایان پیگیري کننده نظارت

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

مراکز  100% 1/4/93 29/12/97
تحقیقاتی 

داخل و خارج 
 از کشور

 طرحهاي به ویژه امتیاز اختصاص 
 مراکز سایر با مشترك تحقیقاتی
 شوراي از مصاوبه اخذ از پس تحقیقاتی

 پژوهش دانشگاه

 طرحهاي از : حمایت3هدف عینی 
 مراکز سایر با مشترك تحقیقاتی
 تحقیقاتی

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در تماعیاج
 سالمت

مرکز  3حداقل  100% 1/4/93 29/12/97
تحقیقاتی در 

 سال 5طول 

 مراکز مشارکت جلب و شناسایی
 همکار تحقیقاتی

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

مرکز  3حداقل  100% 1/4/93 29/12/97
تحقیقاتی در 

 سال 5طول 

برگزاري نشست و عقد تفاهم نامه 
 مکاري با مراکز تحقیقاتی همکاره
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 وکاربردي دانش ترجمان مسیر پژوهشهادر وهدایت سالمت در موثر واجتماعی عوامل رفتاري درزمینه علمی تولیدات کیفی و کمی افزایش  (G1) :اول کلی هدف
 آنها نمودن

 

 

 

 

 

 

 

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص تاریخ شروع تاریخ پایان پیگیري کننده نظارت

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

کلیه طرح  100% 1/2/93 29/12/97
 هاي مصوب

 و پرداخت هزینه هاي طرحهاي تحقیقاتی
منوط به انتشار  صدور تسویه حساب

 مقاالت متناسب با هزینه طرح تحقیقاتی
 براساس مصوبه شوراي پژوهش دانشگاه

 

 فمندهد تخصیص : 4هدف عینی 
 منظور به تحقیقاتی طرحهاي اعتبارات
 پژوهشی بروندادهاي افزایش

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

کلیه طرح  100% 1/2/93 29/12/97
هاي مصوب 
قبلی خاتمه 

 یافته قبلی

ــویب هزینه هاي طرحهاي و پرداخت  تصـ
ــار مقاالتجدید تحقیقاتی   منوط به انتشـ
 طرحهاي قبلی مربوط به
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 وکاربردي دانش ترجمان مسیر پژوهشهادر وهدایت سالمت در موثر واجتماعی عوامل رفتاري درزمینه علمی تولیدات کیفی و کمی افزایش  (G1) :اول کلی هدف
 آنها نمودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص تاریخ شروع تاریخ پایان پیگیري کننده نظارت

 تحقیقات مرکز مرکزرییس 
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

حداقل یک  100% 1/2/93 29/12/97
نشست در هر 

 فصل

برگزاري نشستهاي کارگروههاي پژوهشی 
عناوین پژوهشهاي مداخله  نمرکز و  تعیی

 اي و اعالم آن به ذینفعان
 

حمایت ویژه از  :5هدف عینی 
طرحهاي پژوهشی مداخله اي با جهت 

 حل مشکالت موجودگیري در 
 تحقیقات مرکز رییس مرکز 

 و رفتاري علوم
 در اجتماعی
 سالمت

حداقل یک  100% 1/2/93 29/12/97
طرح مداخله 
اي مصوب به 
 صورت سالیانه

در نظر گرفتن مشوقهاي مالی و اعطاي 
گرانت پژوهشی به محققین پژوهشهاي 

مداخله اي پس از تصویب شوراي پژوهش 
 دانشگاه
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 وکاربردي دانش ترجمان مسیر پژوهشهادر وهدایت سالمت در موثر واجتماعی عوامل رفتاري درزمینه علمی تولیدات کیفی و کمی افزایش  (G1) :اول کلی هدف
 آنها نمودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص تاریخ شروع تاریخ پایان پیگیري کننده نظارت

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

کلیه طرح  100% 1/2/93 29/12/97
هاي خاتمه 

 یافته

الزام به ارایه گزارش ترجمان دانش در زمان اتمام 
طرحهاي پژوهشی با فرمت مصوب شوراي پژوهشی 

 دانشگاه
 

کمک به  :6هدف عینی 
رشد فرایند ترجمان دانش و 

 بهره مندي از آن
 تحقیقات مرکز رییس مرکز 

 و رفتاري معلو
 در اجتماعی
 سالمت

به حداقل یک  100% 1/2/93 29/12/97
طرح مداخله 
اي مصوب به 
 صورت سالیانه

در نظر گرفتن مشوقهاي مالی و اعطاي گرانت پژوهشی 
و سایر تسهیالت مصوب  به محققین پژوهشهاي 

مداخله اي پس از تصویب شوراي پژوهش دانشگاه در 
 طرحهاي داراي مشتري خارجی
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 وکاربردي دانش ترجمان مسیر پژوهشهادر وهدایت سالمت در موثر واجتماعی عوامل رفتاري درزمینه علمی تولیدات کیفی و کمی افزایش  (G1) :اول کلی هدف
 آنها نمودن

 

 

 

 

 

 

 

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص تاریخ شروع تاریخ پایان پیگیري کننده نظارت

 قیقاتتح مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

حداقل یک  %100 1/2/93 زمان انتشار
 ژورنال

 مرکز انگلیسی مجله انتشار پیگیري
 تحقیقات

 

تهیه و اجراي ساز  :7هدف عینی 
وکارهاي انتشار و به اشتراك گذاري 

 دانش تولید شده
 تحقیقات مرکز رییس مرکز 

 و رفتاري علوم
 در اجتماعی
 سالمت

کلیه  100% 1/2/93 29/12/97
رویدادهاي 
پژوهشی به 

صورت به روز 
 رسانی شده

 خصوص در سیستماتیک رسانی اطالع
 از تحقیقات مرکز پژوهشی بروندادهاي

 مرکز سایت طریق
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 وکاربردي دانش ترجمان مسیر هشهادرپژو وهدایت سالمت در موثر واجتماعی عوامل رفتاري درزمینه علمی تولیدات کیفی و کمی افزایش  (G1) :اول کلی هدف
 آنها نمودن

 

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص تاریخ شروع تاریخ پایان پیگیري کننده نظارت

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

جلسات  100% 1/2/93 31/6/93
ماهیانه تا 

 حصول نتیجه

 ورحض با افکار بارش جلسات برگزاري
 به تحقیقات مرکز علمی هیت اعضاي
 براي نظر مورد موضوعات تعیین منظور
 پروژه مگا یک تعریف

 هاي پروژه مگا اجراي  :8هدف عینی 
 درزمینه تحقیقات مرکز موجوددر

 در موثر واجتماعی رفتاري عوامل
 سالمت

 

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

حداقل دو  100% 1/7/93 29/9/93
 پروژه بزرگ

 و باالتر الویت با) هاي( موضوع انتخاب
 اجرا آسانی براي آنها از سازي حیطه

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

تشکیل جلسه  100% 1/10/93 29/12/93
 فوق العاده 

ارجاع  مگا پروژه به شورایعالی مرکز 
 تحقیقات جهت تصویب نهایی

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

حداقل دو  100% 1/2/94 31/6/43
 پروپوزال

نگارش پروپوزال (ها) پس از تصویب نهایی 
درشورایعالی مرکز تحقیقات توسط زیر 

 گروههاي پژوهشی مرکز تحقیقات 
 

 

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

 پژوهشی شوراي به)  ها( پروپوزال  ارجاع اولین جلسه 100% 1/7/94 31/12/94
 اختصاص و تصویب جهت تحقیقات مرکز

 بودجه

 

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

حداقل دو  100% 1/2/95 29/12/97
 پروژه

 پروپوزالها تصویب از پس ها پروژه اجراي
 مرکز یپژوهش شوراي در نگارش ي

 تحقیقات
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 تشویق، جذب، توانمندسازي و تربیت نیروي انسانی مرتبط با پژوهش   : (G2)هدف کلی دوم

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص تاریخ شروع تاریخ پایان پیگیري کننده نظارت

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

 نفر 1 اقلحد 100% 1/2/93 29/12/97
 سال در

 علمی هیات خدمتی تعهد نیروهاي جذب
 علمی غیرهیات و

جذب پژوهشگر و  :1هدف عینی 
پشتیبان پژوهش (غیرهیات علمی و 

 هیت علمی)
  
 

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

نفر حداقل  2 100% 1/2/93 29/12/97
 در بازه زمانی

 و واحدها سایر وانمندت نیروهاي از استفاده
 و همکاران عنوان به دانشگاه معاونتهاي

 تحقیقات مرکز مشاوران
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 تشویق، جذب، توانمندسازي و تربیت نیروي انسانی مرتبط با پژوهش   : (G2)هدف کلی دوم

 

 

 

 

 

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص تاریخ شروع تاریخ پایان پیگیري کننده نظارت

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

تعیین و اعالم الویتها و گرایشهاي  لیست چک 100% 1/2/93 29/12/97
پژوهشی زیرگروههاي تحقیقاتی مرکز به 

 ذینفعان
 

تسهیل مشارکت کلیه : 2هدف عینی
پژوهشگران (اعضا هیت علمی، 
دانشجویان وسایر پژوهشگران)  در 

 پژوهشیفعالیتهاي 
  
 

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

برگزاري جلسات ایده پردازي، راهنمایی  فصلی 100% 1/2/93 29/12/97
انتخاب موضوع و مساعدتهاي متدولوژیک 

در کارگروههاي پژوهشی مرکز جهت 
 دانشجویان و سایر پژوهشگران

 
 تحقیقات مرکز رییس مرکز

 و رفتاري علوم
 در اجتماعی
 سالمت

کارشناس  3 100% 1/2/93 29/12/97
 در بازه زمانی

 مرکز براي وقت تمام  کارشناس سه جذب
 پژوهشگران راهنمایی منظور به تحقیقاتی

 پژوهشی کارشناسان امور انجام  و
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 تشویق، جذب، توانمندسازي و تربیت نیروي انسانی مرتبط با پژوهش   : (G2)هدف کلی دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص تاریخ شروع تاریخ پایان پیگیري کننده نظارت

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

کارگاه در  3 100% 1/2/93 29/12/97
 سال

 تحقیق روش کارگاههاي ساالنه برگزاري
 براي  پژوهش در واخالق پیشرفته

 تکمیلی تحصیالت دانشجویان

برگزاري برنامه هاي  :3هدف عینی 
 دانش افزایی براي پژوهشگران

 

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

 لیفص بصورت علمی کالب ژورنال برگزاري فصلی 100% 1/2/93 29/12/97
 پژوهشگران حضور با
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 تربیت نیروي انسانی مرتبط با پژوهشتشویق، جذب، توانمندسازي و    : (G2)هدف کلی دوم
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص تاریخ شروع تاریخ پایان پیگیري کننده نظارت

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

یک مورد در  100% 1/2/93 29/12/97
 سال

 تحقیق روش کارگاههاي ساالنه برگزاري
 کزمر کارکنان جهت سنجی وعلم پیشرفته
 تحقیقات

ارتقاء سطح علمی و  :4هدف عینی 
 مهارتی کارکنان مرکز تحقیقات

 

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

به  مرکز تحقیقاتاعزام کارکنان  نفر سالیانه 2 100% 1/2/93 29/12/97
کارگاههاي سراسري کشور متناسب با رده 

 شغلی
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 تشویق، جذب، توانمندسازي و تربیت نیروي انسانی مرتبط با پژوهش   : (G2)هدف کلی دوم

 
 

 

 

 

 

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص تاریخ شروع تاریخ پایان پیگیري کننده نظارت

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

 2حداقل  100% 1/2/93 29/12/97
و در دانشج

 طول دوره

تعیین عناوین مورد نظر براي جذب 
 PhD by)دانشجوي دکتراي پژوهش

research)  از طریق برگزاري جلسات
 شورایعالی مرکز تحقیقات

 

جذب دانشجوي  :5هدف عینی
 PhD by)دکتراي پژوهش

research) 

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

جذب اعضا هیت علمی نیمه وقت واجد  نفر 2حداقل  100% 1/2/93 29/12/97
شرایط در مرکز تحقیقات به منظور جذب 

 PhD by)دانشجوي دکتراي پژوهش
research) 

 
 تحقیقات مرکز رییس مرکز

 و رفتاري علوم
 در اجتماعی
 سالمت

 2حداقل  100% 1/2/93 29/12/97
دانشجو در 
 طول دوره

 اعالم فراخوان و جذب دانشجو
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 تسهیل پژوهش و فرآیندهاي مرتبط    : (G3)سومهدف کلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص تاریخ شروع تاریخ پایان پیگیري کننده نظارت

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

 زمرک شورایعالی اعضا با نشست برگزاري مصوبه 100% 1/2/93 29/12/97
 مرکز سازمانی چارت وتصویب یقاتتحق

 تحقیقات

جذب نیروي انسانی  :1هدف عینی 
 مورد نیازدر مرکز تحقیقات

 

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

 طریق از مصوب انسانی نیروي جذب سالیانه یک نفر 50% 1/2/93 29/12/97
 پروژه و قراردادي، طرحی نیروهاي تامین

 دانشگاه قسمتهاي سایر از ویا اي
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 تسهیل پژوهش و فرآیندهاي مرتبط    : (G3)هدف کلی سوم

 

 

 

 

 

 

 

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص تاریخ شروع تاریخ پایان پیگیري کننده نظارت

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

تعداد مورد  100% 1/2/93 29/12/97
 ازنی

 مرکز پژوهشی کارگروههاي فعالسازي
 نیاز مورد گروههاي تشکیل و تحقیقات

 دیگر

تعیین  حیطه هاي  2:هدف عینی 
پژوهشی مرکز تحقیقات در زمینه 
عوامل رفتاري واجتماعی موثر در 

 سالمت و اعالم آن به ذینفعان
 

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

 پژوهشی گروههاي جلسات برگزاري جلسلت فصلی 80% 1/2/93 29/12/97
 مرکز پژوهشی هاي حیطه وتعیین

 تحقیقات
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 تسهیل پژوهش و فرآیندهاي مرتبط    : (G3)هدف کلی سوم

 
 

 

 

 

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص تاریخ شروع تاریخ پایان پیگیري کننده نظارت

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و فتارير علوم

 در اجتماعی
 سالمت

جلسات  50% 1/2/93 29/12/97
 هفتگی

 مشاوره هفتگی جلسات اندازي راه
 تدوین، پردازي ایده درزمینه
  مقاله تهیه، ها داده آنالیز،پروپوزال
 يپیگیر و مقاله ثبت و  ارسال، انگلیسی

 تحقیقات مرکز در آن  چاپ

ایجاد سازوکار    :3هدف عینی 
ر زمینه ایده کمک به پژوهشگر د

پردازي، متدولوژي و تهیه پروپوزال، 
اجراي پژوهش، تولید برونداد 

 پژوهشی و تهیه ترجمان دانش
 

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

 الزم چاتهاي فلو فرمهاو و مستندات تهیه بازبینی سالیانه 80% 1/2/93 29/12/97
 عاطال و اتتحقیق مرکز با مرتبط پژوهشی

 محققین به رسانی

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

 آموزشی کارگاه نوبت یک حداقل برگزاري سالیانه 100% 1/2/93 29/12/97
 سینوی مقاله،  تحقیق پیشرفته متدولوژي

 سالیانه صورت به ها داده آنالیز و
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 وهش و فرآیندهاي مرتبطتسهیل پژ    : (G3)هدف کلی سوم

 
 

 

 

 

 

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص تاریخ شروع تاریخ پایان پیگیري کننده نظارت

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

تعیین سالیانه سقف اعتبارات پژوهشی  یک نوبت 100% 1/2/93 29/12/97
مرکز تحقیقات از طریق شوراي پژوهشی 

 نشگاهدا
 

تسهیل درتخصیص  4:هدف عینی 
 منابع مورد نیاز پژوهش

 

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

تعیین سالیانه سقف اعطاي اعتبار  سالیانه 100% 1/2/93 29/12/97
پژوهشی به هر پروژه در مرکز تحقیقات از 

 طریق شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات
 

 تحقیقات زمرک رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

  طرحها هزینه موقع به پرداخت و تسهیل بنا به ضرورت 80% 1/2/93 29/12/97
 حسابداري مربوطه امور پیگیري طریق از
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 اي رشته بین هاي شپژوه گسترش     : (G4)هدف کلی چهارم

 

 
 

 

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص تاریخ شروع تاریخ پایان پیگیري کننده نظارت

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

به تعداد مورد  100% 1/2/93 29/12/97
 نیاز

 پژوهشی کارگروههاي تشکیل و فعالسازي
 تحقیقات مرکز در

 توانمندیهاي عرفیم :1هدف عینی 
 و پژوهشگران به تحقیقات مرکز

 هاي پژوهش بالقوه مشتریان
 رفتاري عوامل زمینه در کاربردي

  سالمت در موثر واجتماعی
 تحقیقات مرکز رییس مرکز

 و رفتاري علوم
 در اجتماعی
 سالمت

 مرکز سایت طریق از اطالعات ارائه مستمر 100% 1/2/93 29/12/97
 تحقیقات

 تحقیقات مرکز زرییس مرک
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

مکاتبه با تمام اعضاء هیات علمی و  سالیانه 80% 1/2/93 29/12/97
محققین به منظوراعالم عناوین پژوهشی و 

 توانمندیهاي پژوهشی مرکز تحقیقات
 

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

روز رسانی  به 100% 1/2/93 29/12/97
 سالیانه

 توانمندیهاي و پژوهشی عناوین اعالم
 سایت طریق از تحقیقات مرکز پژوهشی

 مرکز
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 اي رشته بین ايه پژوهش گسترش         : (G4)هدف کلی چهارم
 

 

 

 

 

 

 

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص تاریخ شروع تاریخ پایان پیگیري کننده نظارت

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

 در فعال تخصصی کارگروههاي شناسایی رمستم 50% 1/2/93 29/12/97
 در موثر واجتماعی رفتاري عوامل زمینه

 دانشگاه خارج و داخل در سالمت

تعامل بیشتر با : 2هدف عینی 
کارگروههاي تخصصی در زمینه 
عوامل رفتاري واجتماعی موثر در 

 سالمت در داخل و خارج دانشگاه
 
 

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم
 در اعیاجتم

 سالمت

 مابین فی مشترك جلسات برگزاري بنا به ضرورت 80% 1/2/93 29/12/97
 زمینه در فعال تخصصی کارگروههاي

 سالمت در موثر واجتماعی رفتاري عوامل
 هب تحقیقات مرکز پژوهشی زیرگروههاي و

 مشترك پژوهشی فعالیتهاي انجام منظور

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم
 در اعیاجتم

 سالمت

پس از توافق  50% 1/2/93 29/12/97
 اولیه

 کارگروههاي مابین فی نامه تفاهم عقد
 رفتاري عوامل زمینه در فعال تخصصی

 زیرگروههاي و سالمت در موثر واجتماعی
 انجام منظور به تحقیقات مرکز پژوهشی

 مشترك پژوهشی فعالیتهاي
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 بخشیو برون  درونتوسعه همکاریهاي     : (G4)هدف کلی چهارم

 

 

 

 

 

 

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار صشاخ تاریخ شروع تاریخ پایان پیگیري کننده نظارت

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

به  مرکز تحقیقاتتوانمندیهاي معرفی  مستمر 80% 1/2/93 29/12/97
پژوهشگران و مشتریان بالقوه پژوهش 

از طریق سایت و مکاتبات   هاي کاربردي
 الکترونیکی

جذب اعتبارهاي  :3هدف عینی 
 حقیقاتی از منابع خارج از دانشگاهت

 

 تحقیقات مرکز رییس مرکز
 و رفتاري علوم

 در اجتماعی
 سالمت

بنا به فراخوان  50% 1/2/93 29/12/97
 ها

 مراکز پژوهشی طرحهاي اجراي در شرکت
 عنوان به اعتبارات وجذب دانشگاه خارج
 نیماد از مثال
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هادر  هدایت پژوهشو عوامل رفتاري واجتماعی موثر در سلامت مينهزدرات علمی توليد کمی و کيفی افزایش هدف کلی اول: 

 ترجمان دانش مسير

 در صد موفقيت تاریخ پایان تاریخ شروع شاخص هدف عينی

حمایت از پایان نامه هاي دانشجویان 

 يلیمقاطع تحصيلات تكم

 

 به پایان نامه یک

 هر دانشجوي ازاي

PhD به طرح یک 

 دودانشجوي هر ازاي

 مقطع کارشناسی ارشد

3131 3131 07% 

حمایت ویژه از طرحهاي پژوهشی مداخله 

 با جهت گيري در حل مشكلات موجود اي

 مداخله طرح یک حداقل

 نهسالیا صورت به مصوب اي
3131 3131 07% 

جراي مگا پروژه تعریف وآماده سازي بستر ا

عوامل رفتاري  زمينهدر در مرکز تحقيقات

 واجتماعی موثر در سلامت

 %177 3131 3131 بزرگ پروژه دو

طرحهاي اعتبارات  تخصيص هدفمند

به منظور افزایش بروندادهاي تحقيقاتی 

 پژوهشی

177% 3131 3131 177% 

حمایت از طرحهاي تحقيقاتی مشترك با 

 سایر مراکز تحقيقاتی
 %177 3131 3131 سال 5کز در مر 3

 %177 3131 3131 افزایش کمی و کیفی انتشار مقالات



 

 

 حمايت از پايان نامه هاي دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي

 

 عنوان مقطع
تاريخ 

 تصويب
 رديف کد طرح

 کارشناسی ارشد
 عوامل و نازا زنان در خانگی خشونت شیوع تعیین

 ساري نازایی مرکز در آن با مرتبط
33/70/73 3373 1 

 دکترا
ارائه یک مدل پیشگیري و مراقبت از سرطان 

 پستان در ایران
10/1/33 3337  

 دکترا
بررسی کیفیت و اثربخشی آموزش هاي پس از 

 ازدواج
10/1/33 33113 0 

 دکترا
تبیین نقش مادر در سلامت باروري دختران نوجوان 

 و ارائه راهکارهاي ارتقاي آن
02/1/33 3332 3 

 دکترا
طراحی مدل خدمتی سلامت باروري زنان ناقل 

 هپاتیت ب
31/1/33 33113 3 

 کارشناسی ارشد

تاثیر مشاوره غنی سازي روابط زوجین بر رضایت و 

صمیمیت زناشویی زوجهاي نازا  با سابقه و بدون 

 سابقه خشونت خانگی

0/3/33 33110 5 

 شناسی ارشدرکا

بررسی اثربخشی مداخله غیر فارماکولوژیک 

بهبودکیفیت خواب برکیفیت زندگی جنسی و 

 خودکارآمدي جنسی پرستاران زن

03/0/5 35171 0 



 

 

 از طرحهاي پژوهشي مداخله اي با جهت گيري در حل مشكلات موجودمرکز تحقيقات حمايت ويژه 

 

 

 

 ردیف کد طرح تاریخ تصویب عنوان

طراحی و اجراي آزمایشی سيستم حمایت از والدین نوزادان 

 نارس
1393/10/17 9339 1 

 0 9340 1393/10/17 ارائه یک مدل پيشگيري و مراقبت از سرطان پستان در ایران

 3 93113 1393/10/17 طراحی مدل خدمتی سلامت باروري زنان ناقل هپاتيت ب

ثير کلاسهاي زایمان فيزیولوژیک بر اضطراب زنان بررسی تا

 باردار مراجعه کننده به بيمارستان هاي مشهد
1394/03/06 9436 3 

تاثير بازخوانی سناریوهاي مكتوب در استفاده از روش بررسی 

هاي غيردارویی کاهش درد زایمان )بر اساس تئوري رفتار 

 برنامه ریزي شده(

1393/12/20 93106 5 

تاثير مشاوره غنی سازي روابط زوجين بر رضایت و صميميت 

 زناشویی زوجهاي نازا  با سابقه و بدون سابقه خشونت خانگی
1394/03/06 93112 0 

بررسی اثربخشی مداخله غير فارماکولوژیک بهبودکيفيت 

خواب برکيفيت زندگی جنسی و خودکارآمدي جنسی 

 پرستاران زن

1395/02/29 95101 0 



 

 

 عوامل رفتاري واجتماعي موثر در سلامت زمينهدر تعريف وآماده سازي بستر اجراي مگا پروژه در مرکز تحقيقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف کد طرح تاریخ تصویب عنوان

اجتمائی بر رانندگی پرخطر  -بررسی تاثير مداخلات روانشناختی 

رانندگان جوانِ جدید: یک مطالعه کارآزمایی بالينی از طریق رانندگی 

 شبيه سازي شده و واقعی

1330/2/1 30137 1 

کارکنان دانشگاه علوم طالعه همگروهی بررسی وضعيت سلامت م

 پزشكی شاهرود
0/3/30 3032 0 



 به منظور افزايش بروندادهاي پژوهشيطرحهاي تحقيقاتي اعتبارات  تخصيص هدفمند

 

 اعتبار ابلاغی سال

 )ميليون ریال(

 اعتبار تخصيصی

 )ميليون ریال(

 هزینه کرد پژوهشی جذب اعتبار پروژه اي

 )ميليون ریال(

 مانده در تعهد

 )ميليون ریال(

3131 3330 

 

377 7 377 177 

3131 5502 0103 3777 

 )کوهورت کارکنان(

0317 2153 



 حمايت از طرحهاي تحقيقاتي مشترك با ساير مراکز تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال تصویب مرکز همكار عنوان طرح

مطالعه همگروهی بررسی وضعيت سلامت کارکنان دانشگاه علوم 

 پزشكی شاهرود

معاونت پژوهشی وزارت متبوع )کوهورت 

 پرشین(
1330 

ر اجتمائی بر رانندگی پرخط -بررسی تاثير مداخلات روانشناختی 

رانندگان جوانِ جدید: یک مطالعه کارآزمایی بالينی از طریق 

 رانندگی شبيه سازي شده و واقعی

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

 نیروي انتظامی شاهرود

 دانشگاه شهید بهشتی

 دانشگاه فردوسی مشهد

1330 

 بيماران در ایدز بيماري هنگام دیر تشخيص با مرتبط عوامل بررسی

 شهر رفتاري بيماري هاي مرکز به کننده مراجعه مثبت وي آي اچ

 شيراز

 

مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی 

 شیراز

 

1330 



 

 

 

 تربيت نيروي انسانی مرتبط با پژوهش و جذب، توانمندسازيتشویق،  :هدف کلی دوم

 در صد موفقیت تاریخ پایان تاریخ شروع شاخص هدف عينی

 وجذب پژوهشگر 

 (و هيت علمی علمی غيرهيات)پشتيبان پژوهش 
 یک نفر در سال

 نفر مجموعا 0

1333 1330 077% 

177% 

 %177 1330 1333 کارگاه در سال 3 پژوهشگراندانش افزایی براي  برگزاري برنامه هاي

 %177 1330 1333 یک کارگاه در سال مرکز تحقيقاتارتقاء سطح علمی و مهارتی کارکنان 

 PhD by)شجوي دکتراي پژوهشجذب دان

research) 
 0 1330 1333 دانشجو در طول دوره 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تسهيل پژوهش و فرآیندهاي مرتبطسوم: هدف کلی 

 شاخص هدف عينی
تاریخ 

 شروع
 تاریخ پایان

در صد 

 موفقيت

در مرکز جذب نيروي انسانی مورد نياز

 تحقيقات

 یک نفر در سال

 
1333 1330 57% 

تعيين  حيطه هاي پژوهشی مرکز 

تحقيقات در زمينه عوامل رفتاري 

واجتماعی موثر در سلامت و اعلام آن به 

 ذینفعان

 مرکز پژوهشی کارگروههاي فعالسازي

 نیاز مورد گروههاي تشکیل و تحقیقات

 دیگر

1333 1330 177% 

ایجاد سازوکار کمک به پژوهشگر در 

و تهيه  لوژيومتدایده پردازي، ه زمين

، توليد برونداد اجراي پژوهشپروپوزال، 

 پژوهشی و تهيه ترجمان دانش

 کارگاه نوبت یک حداقل برگزاري

 آموزشی

 مقاله ، تحقیق پیشرفته متدولوژي

 نویسی

 سالیانه صورت به ها داده آنالیز و

1333 1330 177% 

تسهيل درتخصيص منابع مورد نياز 

 پژوهش

 هزینه موقع به پرداخت و لتسهی

 طرحها

 مربوطه امور پیگیري طریق از

 حسابداري

1333 1330 000% 

 

 

 

 

 بخشیو برون  درونتوسعه همكاریهاي کلی چهارم: هدف 

 تاریخ شروع شاخص هدف عينی
تاریخ 

 پایان

در صد 

 موفقيت

 کزمرا پژوهشی طرحهاي اجراي در شرکت

 عنوان به اعتبارات وجذب دانشگاه خارج

 نيماد از مثال

 %37 1330 1333 یک نفر در سال

تعيين  حيطه هاي پژوهشی مرکز تحقيقات در زمينه عوامل 

 رفتاري واجتماعی موثر در سلامت و اعلام آن به ذینفعان

 پژوهشی کارگروههاي فعالسازي

 گروههاي تشکیل و تحقیقات مرکز

 دیگر نیاز مورد

1333 1330 177% 
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