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  دانش ترجمان مسير پژوهشهادر وهدایت سلامت در موثر واجتماعي عوامل رفتاري درزمينه علمي توليدات كيفي و كمي افزایش  (G1) :اول کلی هدف

 

 

 

 

 

پیگیري  نظارت

 کننده

برنامه سال 

7938 

میزان 

دستیابی به 

 هدف

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص

 تحقيقات مركز ریيس مركز

 و رفتاري علوم

 در اجتماعي

 سلامت

تخصيص به  %011 %011 ادامه

تمام مقالات با 

ایندكس 

اسکوپوس و 

 بالاتر

 مقالات چاپ التشویق حق پرداخت

 التشویق حق پرداخت جدول برحسب(

 و اعمال ضریب دانشگاه مقالات چاپ

 از شوراي مصوبه اخذ از پس %771

 )دانشگاه پژوهش

 يها مشوق : افزایش7هدف عینی 

 تولیدات يبرا مالی و غیرمالی

 تحقیقات مرکز آدرس با علمی

 تحقيقات مركز ریيس مركز

 و رفتاري علوم

 در اجتماعي

 سلامت

 حق موقع به پرداخت و تسهیل پایان هر ماهتا  %011 %011 ادامه

 طرحها هزینه و مقالات چاپ التشویق

 مربوطه امور پیگیري  طریق از

 حسابداري

 تحقيقات مركز ریيس مركز

 و رفتاري علوم

 در اجتماعي

 سلامت

هر سال یک  %011 %1 حذف

 محقق

 اعطاي و برتر پژوهشگران معرفی

 فرصت نظیر مشوقهایی و گرنت

 سالیانه صورت به غیره، و مطالعاتی

 تحقيقات مركز ریيس مركز

 و رفتاري علوم

 در اجتماعي

 سلامت

كليه طرح  %011 %011 ادامه

 هاي مصوب

 طرحهاي هاي هزینه نهایی پرداخت

 مقالات انتشار به منوط تحقیقاتی

 پس تحقیقاتی طرح هزینه با متناسب

 پژوهش براي شوراي از مصوبه اخذ از

 ها هزینه پرداخت



 وكاربردي دانش ترجمان مسير پژوهشهادر وهدایت سلامت در موثر واجتماعي عوامل رفتاري درزمينه علمي توليدات كيفي و كمي افزایش  (G1) :اول کلی هدف
 آنها نمودن

 

پیگیري  نظارت

 کننده

برنامه سال 

7938 

میزان 

دستیابی به 

 هدف

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص

 مركز مركزریيس 

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

ساليانه یک  %011 %011 ادامه فعاليت

نشست با 

 گروه هاي 

 تحصیلات

 تکمیلی

 درون مشترک هاي نشست برگزاري

 عضو یک مركز اعضاي دانشگاهي )از

 تحصيلات باگروههاي باشد( علمي هيات

 لازم هاي هماهنگي منظور به تکميلي

 پایان از حمایت: 2هدف عینی 

 تحقیقاتی طرحهاي و ها نامه

 تحصیلات مقاطع دانشجویان

 تکمیلی

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

تعریف  %011 %011 ادامه فعاليت

 5حداقل 

 عنوان با گروه

با  مشترک پژوهشي عناوین تعيين

 راستاي در تکميلي تحصيلات گروههاي

 ذینفعان به اعلام و مركز اهداف

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

 به طرح یک %011 %011 ادامه فعاليت

 هر ازاي

 دانشجوي

 PhD مقطع

 به طرح یک و

 دو هر ازاي

 دانشجوي

 مقطع

 كارشناسي

 ارشد

 دانشجوي ساليانه جذب جهت در تلاش

 مقطع دانشجوي و PhD مقطع

 ارشد كارشناسي

 

 

 

 



 وكاربردي دانش ترجمان مسير پژوهشهادر وهدایت سلامت در موثر واجتماعي عوامل رفتاري درزمينه علمي توليدات كيفي و كمي افزایش  (G1) :اول کلی هدف
 آنها نمودن

پیگیري  نظارت

 کننده

برنامه سال 

7938 

میزان 

دستیابی به 

 هدف

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

مراكز  %011 %011 ادامه فعاليت

تحقيقاتي 

داخل و خارج 

 از كشور

 طرحهاي به ویژه امتياز اختصاص 

 مراكز سایر با مشترک تحقيقاتي

 شوراي از مصاوبه اخذ از پس تحقيقاتي

 پژوهش دانشگاه

 طرحهاي از : حمایت9هدف عینی 

 مراکز سایر با مشترک تحقیقاتی

 تحقیقاتی

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

مركز  3حداقل  %011 %011 ادامه فعاليت

تحقيقاتي در 

 سال 5طول 

 مراكز مشاركت جلب و شناسایي

 همکار تحقيقاتي

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

مركز  3حداقل  %011 %011 ادامه فعاليت

تحقيقاتي در 

 سال 5طول 

برگزاري نشست و عقد تفاهم نامه 

 همکاري با مراكز تحقيقاتي همکار
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پیگیري  نظارت

 کننده

برنامه سال 

7938 

میزان 

دستیابی به 

 هدف

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

كليه طرح  %011 %011 ادامه فعاليت

 هاي مصوب

 و پرداخت هزینه هاي طرحهاي تحقيقاتي

منوط به انتشار  صدور تسویه حساب

 مقالات متناسب با هزینه طرح تحقيقاتي

 براساس مصوبه شوراي پژوهش دانشگاه
 

 هدفمند تخصيص : 4هدف عيني 

 منظور به تحقيقاتي طرحهاي اعتبارات

 پژوهشي بروندادهاي افزایش

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

طرح كليه  %011 %011 ادامه فعاليت

هاي مصوب 

قبلي خاتمه 

 یافته قبلي

هزینه هاي طرحهاي و پرداخت  تصویب

 منوط به انتشار مقالاتجدید تحقيقاتي 

 مربوط به طرحهاي قبلي
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پیگیري  نظارت

 کننده

برنامه سال 

7938 

میزان 

دستیابی به 

 هدف

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

حداقل یک  %011 %011 ادامه فعاليت

نشست در هر 

 فصل

برگزاري نشستهاي كارگروههاي پژوهشي 

عناوین پژوهشهاي مداخله  نو  تعييمركز 

 اي و اعلام آن به ذینفعان
 

حمايت ويژه از  :5هدف عینی 

طرحهاي پژوهشي مداخله اي با جهت 

 گيري در حل مشكلات موجود

 



 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

حداقل یک  %011 %011 ادامه فعاليت

طرح مداخله 

اي مصوب به 

 ساليانهصورت 

در نظر گرفتن مشوقهاي مالي و اعطاي 

گرانت پژوهشي به محققين پژوهشهاي 

مداخله اي پس از تصویب شوراي پژوهش 

 دانشگاه
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پیگیري  نظارت

 کننده

برنامه سال 

7938 

میزان 

دستیابی به 

 هدف

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

كليه طرح  %011 %011 ادامه فعاليت

هاي خاتمه 

 یافته

الزام به ارایه گزارش ترجمان دانش در زمان اتمام 

طرحهاي پژوهشي با فرمت مصوب شوراي پژوهشي 

 دانشگاه
 

كمك به  :6هدف عینی 

رشد فرايند ترجمان دانش و 

 بهره مندي از آن

 

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

به حداقل یک  %011 %011 ادامه فعاليت

طرح مداخله 

اي مصوب به 

 صورت ساليانه

مالي و اعطاي گرانت پژوهشي در نظر گرفتن مشوقهاي 

و سایر تسهيلات مصوب  به محققين پژوهشهاي 

مداخله اي پس از تصویب شوراي پژوهش دانشگاه در 

 طرحهاي داراي مشتري خارجي
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پیگیري  نظارت

 کننده

برنامه سال 

7938 

میزان 

دستیابی به 

 هدف

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

كليه  %011 %011 ادامه فعاليت

رویدادهاي 

پژوهشي به 

صورت به روز 

 رساني شده

 خصوص در سيستماتيک رساني اطلاع

 از تحقيقات مركز پژوهشي بروندادهاي

 مركز سایت طریق

تهيه و اجراي ساز  :1هدف عینی 

وكارهاي انتشار و به اشتراك گذاري 

 دانش توليد شده
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 آنها نمودن

پیگیري  نظارت

 کننده

برنامه سال 

7938 

میزان 

دستیابی به 

 هدف

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

حداقل دو  %011 %011 ادامه فعاليت

 پروپوزال

پروپوزال )ها( پس از تصویب نهایي نگارش 

شورایعالي مركز تحقيقات توسط زیر  در

 گروههاي پژوهشي مركز تحقيقات 

 

 هاي پروژه مگا اجراي  :8هدف عینی 

 درزمينه تحقيقات مركز در موجود

 در موثر واجتماعي رفتاري عوامل

 سلامت

 مركز ریيس مركز 

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

 پژوهشي شوراي به(  ها) پروپوزال  ارجاع اولين جلسه %011 %011 ادامه فعاليت

 اختصاص و تصویب جهت تحقيقات مركز

 بودجه

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

حداقل دو  %011 %55 ادامه فعاليت

 پروژه

 پروپوزالها تصویب از پس ها پروژه اجراي

 مركز پژوهشي شوراي در نگارش ي

 تحقيقات

 

 

 

 

 



 تشويق، جذب، توانمندسازي و تربيت نيروي انساني مرتبط با پژوهش   : (G2)هدف كلي دوم

 

 

 

 

 

 

 

پیگیري  نظارت

 کننده

برنامه سال 

7938 

میزان 

دستیابی به 

 هدف

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

 نفر 0 حداقل %011 %011 ادامه فعاليت

 سال در

 علمي هيات خدمتي تعهد نيروهاي جذب

 علمي غيرهيات و

جذب پژوهشگر و  :7هدف عینی 

پشتيبان پژوهش )غيرهيات علمي و 

 هيأت علمي(

  
 مركز ریيس مركز 

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

نفر حداقل  5 %011 %011 ادامه فعاليت

 در بازه زماني

 و واحدها سایر توانمند نيروهاي از استفاده

 و همکاران عنوان به دانشگاه معاونتهاي

 تحقيقات مركز مشاوران
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پیگیري  نظارت

 کننده

برنامه سال 

7938 

میزان 

دستیابی به 

 هدف

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

و گرایشهاي پژوهشي و اعلام الویتها  اصلاح ليست چک %011 %011 ادامه فعاليت

 زیرگروههاي تحقيقاتي مركز به ذینفعان

 

تسهيل مشاركت كليه : 2هدف عینی

پژوهشگران )اعضا هيت علمي، 

ساير پژوهشگران(  در  دانشجويان و

 فعاليتهاي پژوهشي

  
 

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

برگزاري جلسات ایده پردازي، راهنمایي  فصلي %011 %51 ادامه فعاليت

انتخاب موضوع و مساعدتهاي متدولوژیک 

در كارگروههاي پژوهشي مركز جهت 

 دانشجویان و سایر پژوهشگران

 

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

كارشناس  3 %011 %31 ادامه فعاليت

 در بازه زماني

 مركز براي وقت تمام  كارشناس سه جذب

 پژوهشگران راهنمایي منظور به تحقيقاتي

 پژوهشي كارشناسان امور انجام  و
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پیگیري  نظارت

 کننده

برنامه سال 

7938 

میزان 

دستیابی به 

 هدف

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

كارگاه در  3 %011 %31 ادامه فعاليت

 سال

 تحقيق روش كارگاههاي سالانه برگزاري

 براي پژوهش در اخلاق و پيشرفته

 تکميلي تحصيلات دانشجویان

برگزاري برنامه هاي  :9هدف عینی 

 دانش افزايي براي پژوهشگران

 

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

 ليفص بصورت علمي كلاب ژورنال برگزاري فصلي %011 %1 ادامه فعاليت

 پژوهشگران حضور با
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پیگیري  نظارت

 کننده

برنامه سال 

7938 

میزان 

دستیابی به 

 هدف

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

یک مورد در  %011 %31 ادامه فعاليت

 سال

 تحقيق روش كارگاههاي سالانه برگزاري

 كزمر كاركنان جهت سنجي وعلم پيشرفته

 تحقيقات

ارتقاء سطح علمي و  :4هدف عینی 

 مهارتي كاركنان مركز تحقيقات

 

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

به  مركز تحقيقاتاعزام كاركنان  نفر ساليانه 5 %011 %51 ادامه فعاليت

كارگاههاي سراسري كشور متناسب با رده 

 شغلي
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پیگیري  نظارت

 کننده

برنامه سال 

7938 

میزان 

دستیابی به 

 هدف

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

 5حداقل  %011 %1 ادامه فعاليت

دانشجو در 

 طول دوره

تعيين عناوین مورد نظر براي جذب 

 PhD by)دانشجوي دكتراي پژوهش

research)  از طریق برگزاري جلسات

 شورایعالي مركز تحقيقات
 

دانشجوي جذب  :5هدف عینی

 PhD by)دكتراي پژوهش

research) 

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

جذب اعضا هيأت علمي نيمه وقت واجد  نفر 5حداقل  %011 %1 ادامه فعاليت

شرایط در مركز تحقيقات به منظور جذب 

 PhD by)دانشجوي دكتراي پژوهش

research) 
 

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

 5حداقل  %011 %1 ادامه فعاليت

دانشجو در 

 طول دوره

 اعلام فراخوان و جذب دانشجو

 

 

 

 

 

 

 



 تسهيل پژوهش و فرآيندهاي مرتبط    : (G3)هدف كلي سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

پیگیري  نظارت

 کننده

برنامه سال 

7938 

میزان 

دستیابی به 

 هدف

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

 زمرك شورایعالي اعضا با نشست برگزاري مصوبه %011 %011 ادامه فعاليت

 مركز سازماني چارت وتصویب تحقيقات

 تحقيقات

جذب نيروي انساني  :7هدف عینی 

 مورد نيازدر مركز تحقيقات

 

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

 طریق از مصوب انساني نيروي جذب ساليانه یک نفر %51 %01 ادامه فعاليت

 پروژه و قراردادي، طرحي نيروهاي تامين

 دانشگاه قسمتهاي سایر از ویا اي



 تسهيل پژوهش و فرآيندهاي مرتبط    : (G3)هدف كلي سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

پیگیري  نظارت

 کننده

برنامه سال 

7938 

میزان 

دستیابی به 

 هدف

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

تعداد مورد  %011 %01 ادامه فعاليت

 نيساز

 مركز پژوهشي كارگروههاي فعالسازي

 نياز مورد گروههاي تشکيل و تحقيقات

 دیگر

تعيين  حيطه هاي  2:هدف عینی 

پژوهشي مركز تحقيقات در زمينه 

عوامل رفتاري واجتماعي موثر در 

 سلامت و اعلام آن به ذينفعان

 مركز ریيس مركز 

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

 پژوهشي گروههاي جلسات برگزاري جلسلت فصلي %011 %51 ادامه فعاليت

 مركز پژوهشي هاي حيطه وتعيين

 تحقيقات



 تسهيل پژوهش و فرآيندهاي مرتبط    : (G3)كلي سومهدف 

 

 

 

 

 

پیگیري  نظارت

 کننده

برنامه سال 

7938 

میزان 

دستیابی به 

 هدف

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

جلسات  %51 %01 ادامه فعاليت

 هفتگي

 مشاوره هفتگي جلسات اندازي راه

 تدوین، پردازي ایده درزمينه

  مقاله تهيه، ها داده آناليز،پروپوزال

 يپيگير و مقاله ثبت و  ارسال، انگليسي

 تحقيقات مركز در آن  چاپ

ايجاد سازوكار    :3هدف عینی 

كمك به پژوهشگر در زمينه ايده 

پردازي، متدولوژي و تهيه پروپوزال، 

اجراي پژوهش، توليد برونداد 

 و تهيه ترجمان دانش پژوهشي

 

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

 لازم چاتهاي فلو فرمهاو و مستندات تهيه بازبيني ساليانه %01 %01 ادامه فعاليت

 اعاطل و تحقيقات مركز با مرتبط پژوهشي

 محققين به رساني

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

 آموزشي كارگاه نوبت یک حداقل برگزاري ساليانه %011 %5 ادامه فعاليت

 سينوی مقاله،  تحقيق پيشرفته متدولوژي

 ساليانه صورت به ها داده آناليز و



 تسهيل پژوهش و فرآيندهاي مرتبط    : (G3)هدف كلي سوم

 

 

 

 

 

پیگیري  نظارت

 کننده

برنامه سال 

7938 

میزان 

دستیابی به 

 هدف

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

تعيين ساليانه سقف اعتبارات پژوهشي  یک نوبت %011 %011 ادامه فعاليت

مركز تحقيقات از طریق شوراي پژوهشي 

 دانشگاه
 

تسهيل در تخصيص  :4هدف عینی 

 منابع مورد نياز پژوهش

 

 مركز مركزریيس 

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

تعيين ساليانه سقف اعطاي اعتبار  ساليانه %011 %011 ادامه فعاليت

پژوهشي به هر پروژه در مركز تحقيقات از 

 طریق شوراي پژوهشي مركز تحقيقات
 

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

  طرحها هزینه موقع به پرداخت و تسهيل بنا به ضرورت %011 %51 ادامه فعاليت

 حسابداري مربوطه امور پيگيري طریق از



 بخشيو برون  درونتوسعه همکاریهاي   : (G4)هدف كلي چهارم

 

 

 

پیگیري  نظارت

 کننده

برنامه سال 

7938 

میزان 

دستیابی به 

 هدف

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

به تعداد مورد  %011 %51 ادامه فعاليت

 نياز

 پژوهشي كارگروههاي تشکيل و فعالسازي

 تحقيقات مركز در

 توانمندیهاي معرفی :7هدف عینی 

 و پژوهشگران به تحقیقات مرکز

 هاي پژوهش بالقوه مشتریان

 رفتاري عوامل زمینه در کاربردي

 مركز ریيس مركز  سلامت در موثر واجتماعی

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

 مركز سایت طریق از اطلاعات ارائه مستمر %011 %011 ادامه فعاليت

 تحقيقات

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

هيات علمي و مکاتبه با تمام اعضاء  ساليانه %01 %011 ادامه فعاليت

محققين به منظوراعلام عناوین پژوهشي و 

 توانمندیهاي پژوهشي مركز تحقيقات

 

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

به روز رساني  %011 %011 ادامه فعاليت

 ساليانه

 توانمندیهاي و پژوهشي عناوین اعلام

 سایت طریق از تحقيقات مركز پژوهشي

 مركز



 بخشيو برون  درونتوسعه همکاریهاي   : (G4)هدف كلي چهارم

 بخشيو برون  درونتوسعه همکاریهاي   : (G4)هدف كلي چهارم

 

 

 

 

پیگیري  نظارت

 کننده

برنامه سال 

7938 

میزان 

دستیابی به 

 هدف

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

 در فعال تخصصي كارگروههاي شناسایي مستمر %011 %51 ادامه فعاليت

 در موثر واجتماعي رفتاري عوامل زمينه

 دانشگاه خارج و داخل در سلامت

تعامل بيشتر با : 2هدف عینی 

كارگروههاي تخصصي در زمينه 

عوامل رفتاري واجتماعي موثر در 

 سلامت در داخل و خارج دانشگاه

 
 

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

 مابين في مشترک جلسات برگزاري بنا به ضرورت %011 %01 ادامه فعاليت

 زمينه در فعال تخصصي كارگروههاي

 و سلامت در موثر واجتماعي رفتاري عوامل

 به تحقيقات مركز پژوهشي زیرگروههاي

 مشترک پژوهشي فعاليتهاي انجام منظور

 مركز مركزریيس 

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

پس از توافق  %011 %1 ادامه فعاليت

 اوليه

 كارگروههاي مابين في نامه تفاهم عقد

 رفتاري عوامل زمينه در فعال تخصصي

 زیرگروههاي و سلامت در موثر واجتماعي

 انجام منظور به تحقيقات مركز پژوهشي

 مشترک پژوهشي فعاليتهاي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیگیري  نظارت

 کننده

برنامه سال 

7938 

میزان 

دستیابی به 

 هدف

 عینی  هدف عنوان ها فعالیت معیار شاخص

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

به  مركز تحقيقاتتوانمندیهاي معرفي  مستمر %011 %01 ادامه فعاليت

پژوهشگران و مشتریان بالقوه پژوهش 

از طریق سایت و مکاتبات   هاي كاربردي

 الکترونيکي

جذب اعتبارهاي  :9هدف عینی 

 تحقيقاتي از منابع خارج از دانشگاه

 

 مركز ریيس مركز

 علوم تحقيقات

 و رفتاري

 در اجتماعي

 سلامت

بنا به فراخوان  %51 %51 ادامه فعاليت

 ها

 مراكز پژوهشي طرحهاي اجراي در شركت

 عنوان به اعتبارات وجذب دانشگاه خارج

 نيماد از مثال


