فزم گشارش تزوامٍ ػملیاتی سٍ ماٍَ ايل سال  49مزمش تحقیقات ػًامل اجتماػی مًثز تز سالمت
ردیف

عىًان فعبلیت

زمبن اوجبم طجق ثروبمٍ

يضعیت اقذام

1

تعییه ايلًیت پژيَشی مرکس

فريردیه – اردیجُشت

+++++

2

اجرایی کردن سقف يظبیف پژيَشی اعضبی مًسس مرکس در راستبی دستًر

فريردیه – اردیجُشت

+++++

اوجبم شذٌ

تًضیحبت

اوجبم وشذٌ
شًرای پژيَشی
مرکس
مستىذات شًرای پژيَشی
مرکس

العمل تجذیل يضعیت (تصًیت طرح َبی پژيَشی)َر عضً مًسس تب سٍ طرح

3

اطالع رسبوی جُت جلت مشبرکت سبزمبوُبی مرتجط

اردیجُشت  -خرداد

++

4

مًظف سبخته اعضبی شًرای پژيَشی مرکس ثٍ مصًة کردن حذاقل یك طرح

اردیجُشت  -خرداد

+++++

ثرخی سبزمبوُب اوجبم شذٌ
است

مستىذات شًرای پژيَشی

مرتجط ثب ايلًیت َبی مرکس در سبل

5

َمبَىگی ي جلت مشبرکت معبيوت ثُذاشتی داوشگبٌ جُت مشبرکت فعبلتر در

مرکس
خرداد – تیر

وبمٍ شمبرٌ 94/2/22

+++++

طراحی ي اجرای طرحُبی مرتجط

6

درخًاست ثرای افسایش سقف اعتجبری طرح پژيَشی ثٍ  100میلیًن ریبل ثب

فريردیه

وبمٍ شمبرٌ94/2/22

+++++

َمبَىگی معبيوت پژيَشی

7

تذيیه سیبست تشًیقی جُت مترجمیه ي مًلفیه کتت مرتجط ثب عًامل اجتمبعی

اردیجُشت – خرداد

+++++

درخًاست شمبرٌ 94/4/21

8

تبکیذ ثر مشبرکت اعضبی شًرای پژيَشی مرکس در يحلٍ ايل ي سبیر اعضبی

فريردیه  -اردیجُشت

+++++

مستىذات شًرای پژيَشی
مرکس

ي یك َISIیئت علمی در داوشگبٌ جُت اوتشبر حذاقل دي مقبلٍ(یك مًرد
مًرد سبیر ومبیٍ َب) ثب افیلیشه مرکس

9

ارتقب جبیگبٌ مرکس در ارزشیبثی سبلیبوٍ کشًر  10مرتجٍ وسجت ثٍ سبل قجل در

فريردیه

مستىذات شًرای پژيَشی

+++

مرکس

گريٌ َمسبن

10

ثرگساری پبول تخصصی وقش ثیمٍ َب در ارتقبی سالمت

در طًل سبل جبری

-----

ايلًیت ویمٍ ديم سبل است .

11

ثرگساری چُبر کبرگبٌ آمًزشی پژيَشی مرتجط ثب اَذاف مرکس ثب َذف پًشش

در طًل سبل جبری

-------

ايلًیت ویمٍ ديم سبل است

--

 100درصذی اعضب َیئت علمی مرتجط داوشگبٌ

12

ايلًیت ثىذی ي اوتخبة عىبيیه کبرگبٌ

خرداد  -تیر

++

13

اطالع رسبوی َفتگی ثٍ اعضبی شًرا ی مرکس يسبیر َمکبران جُت ارسبل اسىبد

در طًل سبل جبری

+++++

عىبيیه اوتخبة ي ثب
داوشگبَُبی َمجًار َمفکری
شذٌ است
سبیت عًامل اجتمبعی

فعبلیتُبی اوتشبراتی ثب افلیشه مرکس

14

ثجت مستىذات (مقبالت) در سبیت مرکس ثٍ صًرت مبَبوٍ

در طًل سبل جبری

++++++

سبیت عًامل اجتمبعی

15

ثجت مستىذات (مقبالت) ثٍ صًرت َبرد کپی ي ثبیگبوی در مرکس ثٍ صًرت

در طًل سبل جبری

++++++

سبیت عًامل اجتمبعی

مبَیبوٍ

ردیف
61

ػىًان فؼالیت
ثثت سلسٍ مغالة مزتًط تٍ مزمش ػًامل اجتماػی تٍ صًرت

سمان اوجام عثق

يضؼیت اقذام

تزوامٍ

اوجام ضذٌ

در عًل سال جاری

++++++++

َفتگی در صفحٍ مزمش اس سایت داوطگاٌ

61

جستجًی ماَاوٍ مقاالت تا افلیطه مزمش تٍ دي ريش جستجًی

تًضیحات

اوجام وطذٌ
سایت ػًامل
اجتماػی

در عًل سال جاری

++++++++

اسامی ي جستجًی افلیطه مزمش جُت مقاالتینٍ مستىذات ان تٍ

سایت ػًامل
اجتماػی

مزمش ارائٍ وطذٌ است

61

ایجاد فایلُای النتزيوینی فؼالیتُای مزمش (مقالٍ  ،عزح  )... ،ي

در عًل سال جاری

++++++++

تغاتق تا مارضىاس حًسٌ پژيَطی

64
02

تُیٍ فلًچارت ي
جذيل سماوی عزحُا

مناتثٍ تا مؼايوت پژيَطی  ،ریاست داوطگاٌ ي دتیز خاوٍ ضًرای

فزيردیه –

سالمت جُت ضزمت رئیس ي مؼاين مزمش در جلسات ضًرا

اردیثُطت

َماَىگی تا  1ساسمان مُمتز مزتثظ تا ػًامل اجتماػی ػضً

اردیثُطت – خزداد-

ضًرای سالمت استان جُت مطارمت در تثادل اعالػات ي

تیز

+++++++++
+++++++

عزحُای پژيَطی

06

تطنیل جلسات مطتزك تا مؼايوت تُذاضتی ( 1جلسٍ)

در عًل سال

00

تطنیل جلسات مطتزك تا مؼايوت داري غذا( جلسٍ)0

در عًل سال

02

تطنیل جلسات مطتزك تا مؼايوت درمان( جلسٍ)0

در عًل سال

09

تطنیل جلسات مطتزك تا مؼايوت داوطجًیی( جلسٍ)0

در عًل سال

+++
+++++

سٍ جلسٍ
چُار جلسٍ

02

تطنیل جلسات مطتزك تا مؼايوت مالی( جلسٍ)0

در عًل سال

+++++

دي جلسٍ

01

اخذ مپی قزارداد عزح پژيَطی مصًب تا مؼايوت پژيَطی

در عًل سال

++++++

اس عزحُای ارسالی

01

وظارت تز ضزيع تٍ مًقغ عزحُای مصًب

در عًل سال

تٍ مؼايوت َىًس
مًردی قزار دادا
وثستٍ است
تامىًن عزحی ضزيع
وطذٌ است

ردیف

ػىًان فؼالیت

يضؼیت اقذام

سمان اوجام عثق

تًضیحات

تزوامٍ

اوجام ضذٌ

01

مىتزل عزحُا ی مصًب اس وظز مذ اخالقی

در عًل سال

+++++++

04

مىتزل گشارش پیطزفت عزحُا (فاسَای عزح )

در عًل سال

+++++++

22

مىتزل گشارش وُایی ي تغاتق تا پزيپًسال

در عًل سال

+++++++

تُیٍ فلًچارت

26

گشارش تخلفات احتمالی

در عًل سال

++++++++

تُیٍ فلًچارت

20

مىتزل عزحُا ی مصًب اس وظز مذ اخالقی

در عًل سال

++++++++

تُیٍ فلًچارت

22

تذيیه چُار چًب پیص تزوامٍ ریشی

فزيردیه -

29

تطنیل جلسات درين گزيَی تا مطارمت اػضا

اوجام وطذٌ
تىُا یل تس خًراوذ
اس مؼايوت پژيَطی
دریافت ضذٌ است
تُیٍ فلًچارت ي وامٍ
ضمارٌ .......

****************

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اردیثُطت
در عًل سال

****************

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

درگیز در تذيیه تزوامٍ جامغ
22

تُیٍ پزيپًسال عزح جامغ سالمت

اردیثُطت -

_____________

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خزداد
21

تصًیة در ضًرای پژيَص مزمش ي داوطگاٌ

خزداد

________________

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

21

پیگیزی اجزای مصًتٍ ضًرای سالمت استان در

تیز –

________________

؟؟؟؟؟؟؟؟

خصًظ وحًٌ ػملیاتی مزدن عزح اس عزیق
ریاست داوطگاٌ
21

مستىذ مزدن عزح جامغ سالمت استان در
صًرت حمایت ي پطتیثاوی ضًرای سالمت

مزداد – آتان

______________

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جذب ویزيی اوساوی :
مزمش تحقیقات ػًامل اجتماػی چىاوچٍ در تزوامٍ ػملیاتی ویش تیص تیىی ضذٌ است  ،وظز تٍ
تًسؼٍ ي افشایص فؼالیت مزمش ي گستزش ي جذب ساسماوُا در ارسال عزحُای پژيَطی ویاس
مثزم تٍ حذاقل یل ویزيی مارضىاسی ارضذ دارد
فؼالیتُای خارج اس تزوامٍ

:

در راستای مؼزفی مزمش ي جلة َمناری ي مطارمت گزيَُای تالیىی ایه جلساتی تا مذیزان گزيٌ تالیىی
تطنیل ي ضمه مؼزفی مزمش دػًت تٍ َمناری ي اوجام عزحُای تیطىُادی مطتزك ومًد.
اس آوجایینٍ ايلًیت پژيَطی مزمش سالمت مادر ي وًساد می تاضذ در راستای تحلیل يضؼیت پزی واتال ي مزه

مادری اقذام تٍ تطنیل جلساتی تا گزيٌ مًدمان ي سوان داوطگاٌ داضتٍ است .
تٍ مىظًر استفادٌ داوطجًیان ي َمناران پشيَطگز تا َمناری گزيٌ تالیىی اقذام تٍ تُیٍ تاول
ػىايیه آمًسضی ومًدٌ است مٍ در دست اجزا است.
تجُیشات مًرد ویاس :
یل دستگاٌ مامپیًتز ،يسایل مصزفی
مىاتغ مالی :پزداخت حق الشحمٍ پزسىل مامًر تٍ خذمت تٍ مزمش
پزداخت حق تطًیقی تٍ اػضا
اختصاظ تىخًاٌ تٍ مزمش تحقیقات ػًامل اجتماػی مًثز تز سالمت

