
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی سالمت

 غدد درون ریز

 برنامه راهبردی

 0693-0411های  سال

 



 

2 
 

سالمت اجتماعی های کننده تعیین تحقیقات مرکز  

 

 بسمه تعالی

 معرفی مرکز

پس از کسب موافقت اولیه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  غدد درون ریز مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی سالمت

با توجه به این که طیف موفق به کسب موافقت اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.  6931در اسفند ماه سال 

 یمی با الگوهای رفتاری و سبکواگیر داشته و ارتباط مستق وسیعی از بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم، ماهیتی مزمن و غیر

ظ و حفحوزه ی تحقیقاتی مهمی در زمینه  بیماری هااین  تعیین کننده های فردی و اجتماعیزندگی افراد دارند؛ بررسی و شناخت 

 عنوان یکی به غدد درون ریز مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی سالمتاز این رو  می شود.محسوب  ارتقاء سالمت جامعه

ینه زم در پژوهش رسالت پژوهشکده، کلی اهداف و هاسیاست قالب دردانشگاه  متابولیسم و ریز درون غدد علوم پژوهشکده مراکز از

ی تعیین کننده های محیطی و اجتماعی بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم به ویژه چاقی و دیابت و همچنین سبک زندگی 

، 6939با توجه به سیاست های کالن نظام سالمت و ابالغی رهبر معظم انقالب در فروردین این مرکز مرتبط با آنها را بر عهده دارد. 

، ناختیشی، روانانجسماعم از سالمت مختلف ابعاد با توجه به ارتباط تنگاتنگ و  داشتهبه مقوله سالمت رویکردی جامع و کل نگر 

را نیز در طراحی مطالعات سالمت ، دیگر ابعاد غدد درون ریز عی سالمت، ضمن تمرکز بر تعیین کننده های اجتمااجتماعی و معنوی

 قرار داده است.خود مد نظر 

 

 (Vision) انداز چشم

ه. ش. با تکیه بر نیروی انسانی توانمند و حوزه ی تحقیقاتی  6011مرکز در نظر دارد که در افق  با توکل به خداوند متعال، این

ین تام و جامعه سالمت ارتقا نهایی هدف سوی به، ضمن باالبردن سهم کشورمان در تولید علمتاثیرگذار بر ارتقاء سالمت جامعه، 

 .بردارد گام سالمت هحوز درعدالت 

 

 (Mission) ماموریترسالت و 

موثر بر پیشگیری  ، روانشناختی و معنویدر حوزه عوامل اجتماعی ملیو  ای منطقه های پژوهش توسعه مهمترین رسالت این مرکز

. همچنین این مرکز در صدد است باشد می جامعه و عدالت اجتماعی سالمت سطح ارتقای راستای درو کنترل بیماری های غیرواگیر 
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سالمت اجتماعی های کننده تعیین تحقیقات مرکز  

 یها دولتی و خصوص سازمانمشارکت و جذب اعتبارات  نیروهای تخصصی وتربیت  ،جامعه سطح در حاصله دانش گرفتن به خدمت با

 حرکت نماید.در راستای چشم انداز توسعه ملی 

 

 اعضای مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی سالمت

 وضعیت استخدامی/نوع قرارداد رتبه/سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 هیئت علمی رسمی ارتقاء سالمت/ آموزش و ریاست مرکز دکتر پریسا امیری 0

 همکاری با طرح های تحقیقاتی محقق عالی/ روانشناسی سالمت دکتر زینب شایقیان 2

 ی دکتری پژوهش محوردانشجو / تغذیه جامعهمحقق عالی سارا جاللی فراهانی خانم 6

 همکاری با طرح های تحقیقاتی زیستی متخصص آمار مهرداد کریمیآقای  4

 همکاری با طرح های تحقیقاتی کارشناس تحقیق/ جامعه شناس گلناز واحدی نوتاش  5

 قرارداد کار معین مسئول دفتر خانم بهاره جوهری تهرانی 3

 

 

 (Values) ارزش ها

 حفظ کرامت انسانی موکد در دین مبین اسالم -6

 هشورعایت اخالق پزشکی و اخالق در پژ -2

 های متبوع پایبندی به قوانین و مقررات و سیاست -9

 رعایت صرفه و صالح جامعه در اولویت گزاری و تخصیص منابع -0

 شایسته ساالری -5

 مسئولیت پذیری -1

 صمیمی در ارتقا توانمندی های مرکزو ایجاد محیط کاری علمی  -7

 بکارگیری و تقویت پتانسیل های فردی محققین و ارتقا توانایی های کار تیمی -8
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سالمت اجتماعی های کننده تعیین تحقیقات مرکز  

 اولویت های تحقیقاتی مرکز

  حیطیم و اجتماعی اقتصادی، شناختی، جمعیت ویژگیهای اساس بر مرتبط خطر عوامل و واگیر غیر بیماریهای روند بررسی .6

  واگیر غیر بیماریهای اجتماعی و فردی های کننده تعیین بررسی .2

  واگیر غیر بیماریهای اجتماعی و فردی پیامدهای بررسی .9

  آنها اجتماعی و فردی های کننده تعیین و واگیر غیر بیماریهای با مرتبط زندگی های سبک بررسی .0

 مختلف سطوح رد آن اجتماعی و فردی های کننده تعیین واگیرو غیر بیماریهای با مرتبط مداخالت بخشی اثر بررسی .5

  پیشگیری

  واگیر غیر بیماریهای درمان و پیشگیری در(  معنوی و روانی -اجتماعی) سالمت مختلف ابعاد ارتباط بررسی .1

  واگیر غیر بیماریهای حوزه در سالمت مختلف ابعاد سنجش های روش و ابزارها سازی بومی و معرفی .7

  طیمحی و شناختی جمعیت های ویژگی اساس بر آن ارتقاء بر موثر مداخالت و سالمت با مرتبط زندگی کیفیت بررسی .8

 (Goals)اهداف 

 ماموریت و چشم انداز مرکز با تحقق اهداف زیر حاصل میگردد:

  پژوهش

 طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی با تمرکز بر نیازهای کشور و در راستای ارتقاء سالمت جامعه  -

 انتشار نتایج پژوهش ها در مجامع ملی و بین المللی و مجالت معتبر داخلی و خارجی -

 برنامه ریزی جهت دریافت گرنت های پژوهشی داخلی و بین المللی -

 ایجاد همکاری تخصصی با سایر مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور افزایش پتانسیل های پژوهشی مرکز با -

 آموزش

 پژوهش محورپذیرش و آموزش دانشجویان دکتری  -

 و فوق تخصصی( و علوم مربوطهمشاوره پایان نامه های دانشجویی در مقاطع مختلف تحصیل پزشکی )عمومی، تخصصی  -

 ژوهشی مرکزکارگاه های آموزشی مرتبط با حوزه پ یطراحی و اجرا -

 اثرگزاری اجتماعی

 ارتقا سالمت در سطح جامعه از طریق تربیت متخصصان کارآمد در حیطه سالمت -
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سالمت اجتماعی های کننده تعیین تحقیقات مرکز  

 بومی سازی نتایج پژوهش ها و ترجمه دانش سالمت در جهت کاربست آنها در سطح سیاست گزاری -

 تبهداشتی و سیاست گزاری بهداشمشارکت برون بخشی برای توسعه، انتشار و استفاده از دانش مبتنی بر شواهد در علوم  -

  (Strategic goals)اهداف راهبردی مرکز 

 الذکر  قبر اساس اولویت های تحقیقاتی فو ارائه طرح های تحقیقاتی -6

 خارجی و داخلی علمی معتبر مجالت در ارائه و نشر جهت علمی مقاالت نگارش -2

 خارجی و داخلی سمینارهای و ها کنگره در ارائه و شرکت جهت علمی مقاالت ارسال -9

 معتبر مجالت برای خارجی و داخلی پژوهشی-علمی مقاالت داوری -0

 نامه پایان هدایت برای دکترا و ارشد کارشناسی مقطع در دانشجوران آموزش -5

 پزشکی آموزش و بهداشت وزارت و عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه تخصصی، های گروه سایر با همکاری -1

 المللی بین پژوهشی و آموزشی مراکز و ها دانشگاه با همکاری -7

 پژوهشی های گرنت جذب -8
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سالمت اجتماعی های کننده تعیین تحقیقات مرکز  

 :1041اهداف عملیاتی تا سال 

اهداف عملیاتی ارائه شده تحت  محتمل استبا توجه به اینکه حوزه تحقیقاتی این مرکز ریشه در تغییر و تحوالت اجتماعی دارد، 

 .گیردتاثیر این تغییرات قرار 

 0411تا  0693های ریز سالتحقیقات فیزیولوژی غدد درونبرنامه عملیاتی مرکز 

 اهداف عملیاتی اهداف راهبردی اهداف کلی حیطه 
 سال 

0693 0691 0691 0699 0411 

 پژوهش

G1 :و فرآیندهای عوامل شناخت 

 و ، رفتاریروانشناختی اجتماعی،

 های بیماری زمینه ساز معنوی

 و  دیابت چاقی،) غدد درون ریز

 های بیماری خطر عوامل دیگر

 و مداخالت مرتبط  (عروقی-قلبی

طراحی و اجرای طرح 

 های پژوهشی مربوطه

طرح  51تهیه و ارسال 

پژوهشی برای پژوهشکده و 

 دانشگاه 

7 7 61 62 60 

G2 کمیت و کیفیت : افزایش

ها )چاپ ایج پژوهشانتشار نت

 و ...(مقاالت، کتاب 

 مقاالت کمیت ارتقای

 شده چاپ

مقاله علمی در  51چاپ 

 مجالت معتبر
7 7 61 62 60 

تالیف/ترجمه حداقل یک 

کتاب انگلیسی/فارسی و یا 

 بخش هایی از کتاب مرجع 

6   6  

 مقاالت کیفیت ارتقای

 شده چاپ
 IF   6 6 6 >6مقاله با  6چاپ حداقل 

G3 تعامل با سایر مراکز : گسترش

 تحقیقاتی داخل و خارج از کشور
 بین همکاری های ایجاد

  المللی

با  %21چاپ مقاالت تا 

 همکاری بین اللملی
6 6 2 9 0 

اجرای طرح های مشترک با 

 موسسات بین المللی
6  6  6 

داوری مقاالت برای 

 مجالت معتبر

مقاله برای  61داوری حداقل 

مجالت معتبر و مرتبط با 

 زمینۀ فعالیت مرکز

0 5 1 7 8 

همکاری  حفظ و افزایش

 داخلی های

اهتمام در همکاری با گروهها 

و سایر مراکز آموزش عالی، 

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی در داخل

2 9 0 5 1 

G4 در جهت جذب گرنت: تالش 

 

گرنت از  01جذب حداقل 

گرنت از  2دانشگاه و 

موسسات داخلی و بین 

 المللی طی دوره

2 2 2 9 9 

G5:  در راستای طراحی اهتمام

مورد نیاز در نظام ثبت داده های 

ایجاد بانک اطالعاتی 

-داده های رفتاری

ایجاد حداقل یک بانک 

اطالعاتی در راستای ایجاد 
    6 
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سالمت اجتماعی های کننده تعیین تحقیقات مرکز  

پژوهش/اثرگذاری 

 جتماعی

های رفتاری و اجتماعی  پژوهش

 مرتبط

اجتماعی در حوزه ی 

بیماری های غدد درون 

 ریز

بستر پژوهشی مرتبط با 

 اهداف مرکز

G6 در راستای طراحی : اهتمام

 مورد نیاز در پژوهشابزارهای 

 های رفتاری و اجتماعی مرتبط

 

 

بومی سازی  و طراحی

ابزارهای مورد نیاز برای 

 دستیابی به اهداف مرکز

 2طراحی/بومی سازی حداقل 

ابزار ضروری برای پژوهش 

رفتاری/روانشناختی و های 

 مرتبطاجتمای 

6  6   

 آموزش

G7 نیروی انسانی در قالب : تربیت

محقق و دانشجو به ویژه 

 دانشجویان پژوهش محور

جذب اعضای هیئت 

 علمی کارآمد
 6 6   6 عضو هیئت علمی 2جذب 

جذب و تربیت محقق 

 زبده و با انگیزه

محقق برای مرکز در  6جذب 

 حوزه های اجتماعی/رفتاری
 2  2   

توانمندسازی و تربیت 

دانشجویان عالقه مند در 

 حوزه مرتبط 

 21راهنمایی و مشاوره ی 

 پایان نامه در مقاطع مختلف 
2 9 0 5 1 

جذب دانشجویان دکتری 

 پژوهش محور 

دانشجو در  6جذب حداقل 

 طی دوره
6 6   6 

G8 : تالش در جهت افزایش دانش

و توانمندسازی نیروهای تخصصی 

نوشتن مقاالت علمی و زمینه در 

-اجتماعی-پژوهش های رفتاری

روانشناختی در بیماری های غدد 

 درون ریز

برگزاری کارگاه های 

مرتبط با حوزه تحقیقاتی 

مرکز برای محققین و 

 دانشجویان

کارگاه روش  6برگزاری 

-تحقیق در علوم رفتاری

اجتماعی و روانشناختی و 

روش های آماری ضروری در 

 داده های مرتبط

6  6  6 

اثرگذاری 

 جتماعی

G9 :  تالش در جهت افزایش دانش

و تووووانووومووونووودسووووازی 

ستگزاران  سیا صین/ ص عموم/متخ

شگیری از بیماری  صوص پی در خ

 های غدد درون ریز 

برگزاری کارگاه، تهیه ی 

بسته های آموزشی و 

انتشار اخبار پژوهشی 

 مرتبط

کارگاه  6برگزاری حداقل 

 برای گروه های هدف  
6  6  6 

 کتاب یا تهیه ی حداقل یک

بسته ی آموزشی برای گروه 

 های هدف

 6   6 

همکاری با روابط عمومی در 

خبر مبتنی  01انتشار حداقل 

بر پژوهش های مرکز در 

 رسانه های معتبر داخلی

  2 2 1 
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سالمت اجتماعی های کننده تعیین تحقیقات مرکز  

 (SWOT)فرصت و تهدید  –تعیین نقاط قوت و ضعف 

 

 (Strengths)نقاط قوت 

S6.  هیئت علمی و محققین تمام وقت، توانمند و عالقمندوجود عضو 

S2. در پیشگیری و درمان بیماری های  تعیین کننده های اجتماعی سالمتتحقیقاتی حوزه ی  و بدیع بودن جامعیت ،اهمیت

  غیرواگیر

S9.  و منابع علمی و به روزاطالعاتی قند و لیپید تهران دسترسی مناسب به بانک 

S0.  از تجهیزات و اقدامات آزمایشگا هی پر هزینه  مستقلامکان اجرای طرح های تحقیقاتی حائز اهمیت و 

S5. پتانسیل جذب دانشجویان دکترای پژوهش محور 

 

 (Weaknesses)نقاط ضعف 

W6- کمبود نیروی انسانی توانمند در قالب هیئت علمی، ضریب کا و پژوهشگر 

W2-  غدد  )منطقه ای و ملی( در حوزه ی تعیین کننده های اجتماعی سالمتعدم دسترسی به داده های تخصصی و جامع

 درون ریز

W9-  یآمار تجزیه و تحلیل مسلط به پژوهشگرانو  حیاتی آمار تخصصی در حوزه یکمبود نیروهای 

W0-  انگلیسی ویراستاری مقاالت زمینه یمشکالت موجود در 

W5- کمبود نیروی انسانی مجرب جهت جذب گرنت های تحقیقاتی 

W1-  ارتباطات بین المللی با مراکز علمی معتبر کمبود 

  

 (Opportunities)فرصت ها 

O6- و وزارت متبوع تاکید بر ضرورت تحقیقات حوزه ی تعیین کننده های سالمت در اسناد باالدستی کشور 

O2- در حوزه ی غدد درون ریز بدیع بودن تحقیقات در حوزه ی تعیین کننده های اجتماعی سالمت 

O9-  ام معتبرترین و خوش نیکی از پژوهشکده ی غدد، به عنوان تحت پوشش بودن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و

 تحقیقاتی کشور علمی و ترین پایگاه های 
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سالمت اجتماعی های کننده تعیین تحقیقات مرکز  

O0- وجود مراکز تحقیقاتی مختلف در پژوهشکده و امکان مشارکت در اجرای طرح های بین رشته ای 

O5- تی معتبردسترسی به منابع علمی و بانک های اطالعا 

O1-  وجود مراکز علمی و پژوهشی در رشته های مختلف علوم انسانی که امکان همکاری های بین رشته ای را فراهم می

  سازد

 

 (Threats)تهدیدها 

T 6-  همکاری بین رشته ای عدم وجود تفاهم نامه های مشخص جهتعدم تطابق قوانین وزارت علوم و وزارت بهداشت و 

T 2-  و دشواری همکاری بین رشته ای علوم انسانی، علوم پایه و علوم بهداشتیاهداف و آموزش متفاوت گروه های 

T 9- توانمندسازی دانشجویان عالقه مند به پژوهش جهتو در دسترس  مناسبوکار  عدم وجود ساز 

T 0-  وه های بالینیو اهمیت آن در گر تعیین کننده های اجتماعی سالمتحوزه ی  عدم شناخت کافی از تحقیقات  

T 5-  تغییر مکرر ، یا نامناسب معیارهای ارزشیابی دشوارموجود به دلیل توانمند ریزش نیروهای عدم امکان جذب و یا

  منابع مالی و ردیف استخدامیکمبود قوانین و فرآیندهای اجرایی، 

T 1-  های داخلی و بین المللی اخذ گرنتمشکالت موجود در زمینه ی 

T 7- پذیرش مقاالت اخذداوری اولیه و  زمان بر بودن 

T 8- ارسال مقاالت به مجالت حمایت از طرح های تحقیقاتی کمبود بودجه اختصاص یافته جهت ،Open access، 

 شرکت و تبادل اطالعات در مجامع بین المللی

T 3-  عدم همکاری سازمان های دولتی و خصوصی جهت کاربردی نمودن دانش حاصله 

 مرکزانواع تحقیقات اجرایی در 

 آموزشی سازمان یافته، متاآنالیز، مداخالت انواع مطالعات مقطعی، آینده نگر، مروری

 حوزه های کاربست و ذینفعان تحقیقات مرکز

 پژوهشگران و اساتید حوزه ی سالمت -

 سیاست گزاران و متولیان حوزه سالمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -

 فعال در حوزه ی سالمت از جمله آموزش و پرورش، شهرداری، بهزیستی... سایر وزارت خانه ها و سازمان های -

 رسانه های ملی و محلی -
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 بین المللیسطح ی سالمت در مراکز تحقیقات هم راستا با مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماع

 Harvard Center for Population and Development Studies, Harvard University  

 Center for Social Epidemiology and Population Health, University of Michigan 

 Psychosocial Research Centre, University of Melbourne 

 Center for Psychosocial Health Disparities Research, University of North Texas 

 Centre for Public and Psychosocial Health, Nottingham Trent University. 

 Center for the Psychosocial Study of Health and Illness, Columbia University Mailman 

School of Public Health 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پایش سه سال نخست برنامه



 (0691تا  0693) به تفکیک سالدر سه سال اول میزان دستیابی به اهداف برنامه  0411تا  0693های ریز سالبرنامه عملیاتی مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی سالمت غدد درون

 اهداف راهبردی اهداف کلی حیطه 
 5 اهداف عملیاتی

 ساله

 سال سال به تفکیک 

0693 0691 0691 0699 0411 0693 0691 0691 

ش
وه

پژ
 

فرآیندهای اجتماعی،  شناخت عوامل و

رفتاری و معنوی زمینه روانشناختی، 

ریز ساز بیماری های غدد درون 

وامل خطر )چاقی، دیابت  و دیگر ع

و مداخالت عروقی(-بیماری های قلبی

 مرتبط 

طراحی و اجرای 

طرح های 

پژوهشی 

 مربوطه

 51تهیه و ارسال 

طرح پژوهشی برای 

پژوهشکده و 

 دانشگاه 

7 7 61 62 60 
 طرح 62

676% 

 طرح 8

660% 

 طرح 60

661% 

افزایش کمیت و کیفیت انتشار نتایج 

 )چاپ مقاالت، کتاب و ...(ها پژوهش

ارتقای کمیت 

مقاالت چاپ 

 شده

مقاله علمی  51چاپ 

 در مجالت معتبر
7 7 61 62 60 

 مقاله 62

676% 

 مقاله 3

628% 

 مقاله 7

71% 

تالیف/ترجمه 

حداقل یک کتاب 

انگلیسی/فارسی و 

یا بخش هایی از 

 کتاب مرجع 

6 6 6 6  

611% 

راهنمای مدیریت "تالیف کتاب 

 "نوجوانان وزن در

611% 

دانشنامه "تالیف کتاب 

 "ی سالمت معنوی

611% 

 تالیف فصلی از کتاب

 “Childhood Obesity: Causes, 
Prevention and Management" 

ارتقای کیفیت 

مقاالت چاپ 

 شده

مقاله  6چاپ حداقل 

 IF >6با 
6 2 9 6 6 

911% 

 IF >6مقاله با  9چاپ 
- 

611% 

 IF >6مقاله با  9چاپ 

گسترش تعامل با سایر مراکز تحقیقاتی 

 داخل و خارج از کشور

ایجاد همکاری 

 المللی  های بین

 %21چاپ مقاالت تا 

با همکاری بین 

 اللملی

6 6 2 9 0 

611% 

مقاله با همکاری بین  2چاپ 

 المللی

- - 

اجرای طرح های 

مشترک با موسسات 

 6  6 - 6 بین المللی

611% 

 در طرح WHOهمکاری با  -

“Strengthened capacity 
of child birth workers in 
counseling and 
education of pregnant 

- 611% 

 در طرح WHOهمکاری با  -

 “Process evaluation of the 
proposed comprehensive plan 
for prevention and control of 
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women and facilitate of 
decision making process 
to make a choice of 
appropriate delivery 
method” 

 
 در طرح  UNICEFهمکاری با -

“Management and 
control of Overweight 
and obesity in school age 
children through a 
primary health care 
(PHC) based program in 
Iran” 

overweight in Iranian children 
and adolescents (Iran-ECHO” 

داوری مقاالت 

برای مجالت 

 معتبر

 61داوری حداقل 

مقاله برای مجالت 

معتبر و مرتبط با 

 زمینۀ فعالیت مرکز

0 5 1 7 8 

611% 

- International journal of endocrinology and metabolism (Cite score: 2.7) 
- American journal of public health (IF: 6.4) 
- Health and quality of life outcomes (IF: 2.3) 
- BMC public health (IF: 2.5) 
- Asian journal of sports medicine (Cite score: 1.9) 
- Health education and behavior (IF: 1.9) 
- Public health nutrition (IF: 3.1) 
- International journal of public health (IF: 2.4) 
- Metabolic syndrome and related disorders (IF: 1.6) 
- British journal of nutrition (IF: 3.3) 
- PLoS one (IF: 2.7) 

حفظ و افزایش 

همکاری های 

 داخلی

اهتمام در همکاری 

با گروهها و سایر 

مراکز آموزش عالی، 

وزارت بهداشت 

درمان و آموزش 

 پزشکی در داخل

2 9 0 5 1 

611% 

 0همکاری داخل پژوهشکده/ 6

سایر موسسات آموزش همکاری 

 داخلی عالی

611% 

همکاری داخل  6

همکاری  2پژوهشکده/

سایر موسسات آموزش 

 عالی داخلی

611% 

همکاری با  9همکاری داخل پژوهشکده/ 0

 سایر موسسات آموزش عالی داخلی

  تالش در جهت جذب گرنت

 01جذب حداقل 

گرنت از دانشگاه و 

گرنت از موسسات  2

2 2 2 9 9 

611% 

 گرنت از دانشگاه 9 

 

51% 

 WHOگرنت از  6

51% 

 گرنت از دانشگاه 6
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داخلی و بین المللی 

 طی دوره

 WHOگرنت از  6

ش
وه

پژ
 / 

ی
اع

تم
 ج

ی
ذار

رگ
اث

 

اهتمام در راستای طراحی نظام ثبت 

داده های مورد نیاز در پژوهش های 

 رفتاری و اجتماعی مرتبط

ایجاد بانک 

اطالعاتی داده 

-های رفتاری

اجتماعی در 

حوزه ی بیماری 

های غدد درون 

 ریز

ایجاد حداقل یک 

بانک اطالعاتی در 

راستای ایجاد بستر 

پژوهشی مرتبط با 

 اهداف مرکز

6 - -  6 

611% 

 های داده ای رایانه ثبت و گردآوری

 و روانشناختی معنوی، سالمت

 ی مطالعه ششم فاز در اجتماعی

 تهران لیپید و قند

- - 

اهتمام در راستای طراحی ابزارهای مورد 

نیاز در پژوهش های رفتاری و اجتماعی 

 مرتبط

طراحی و بومی 

سازی ابزارهای 

مورد نیاز برای 

دستیابی به 

 اهداف مرکز

طراحی/بومی سازی 

ابزار  2حداقل 

ضروری برای 

پژوهش های 

رفتاری/روانشناختی 

 مرتبطو اجتمای 

6 - 6   

611% 

 پرسشنامه سالمت اجتماعی -

- - 

ش
وز

آم
 

تربیت نیروی انسانی در قالب محقق و 

دانشجو به ویژه دانشجویان پژوهش 

 محور

جذب اعضای 

هیئت علمی 

 کارآمد

عضو هیئت  6جذب 

 علمی
6 - - 6 6 

- - - 

توانمندسازی و 

تربیت 

دانشجویان 

عالقه مند در 

 حوزه مرتبط 

راهنمایی و مشاوره 

پایان نامه در  21ی 

 مقاطع مختلف 

2 9 0 5  1 

611% 

 پایان نامه دانشجویی 2

 

 پیامدهای بروز خطر بررسی -

 زنان و مردان در عروقی –قلبی

 سیگار دود معرض در و سیگاری

 و قند مطالعه: ساله 62ی دوره

 پزشکی دکتری. تهران لیپید

  .عمومی

 دگیزن کیفیت ای مقایسه بررسی -

 و کودکان در سالمت با مرتبط

 و وزن اضافه دارای سالم؛ نوجوانان

611% 

 پایان نامه دانشجویی 9

 

 و وضعیت تعیین -

 مداخله آزمون و طراحی

 برای اجتماعی آمادگی

 چاقی از پیشگیری

 مدارس در کودکان

. تهران شهر ابتدایی

 .تغذیه علوم دکتری

 های فنوتیپ ارتباط -

 زندگی کیفیت با چاقی

611% 

 پایان نامه دانشجویی 8

 

 بروز اب بدنی فعالیت  سطوح  ارتباط ررسیب -

 بزرگساالن در عروقی - قلبی  پیامدهای

 یدکتر. تهران لیپید و قند مطالعه:  تهرانی

 عمومی. پزشکی

 زندگی سبک محور جامعه ی مداخله تاثیر -

 کودکان در خون فشاری پر بروز بر سالم

. انتهر لیپید و قند ی مطالعه: مدرسه سنین

 عمومی. پزشکی دکتری
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 دکتری. مزمن بیماریهای به مبتال

 .عمومی پزشکی

 زنان در سالمت با مرتبط

 مطالعه:  تهرانی مردان و

. تهران لیپید و قند

 .عمومی پزشکی دکتری

 جمعیت عوامل اثر -

 بر رفتاری و شناختی

 با خون فشاری پیش

 معادالت روش از استفاده

 و قند مطالعه: ساختاری

 دکتری. تهران لیپد

 .عمومی پزشکی

 ارسیگ مصرف ی تجربه اولین سن بررسی -

 در آن با مرتبط والدی عوامل تعیین و

.  انتهر لیپید و قند مطالعه: تهرانی نوجوانان

 عمومی. پزشکی دکتری

 اب عروقی – قلبی پیامدهای ارتباط بررسی -

 اب مرتبط زندگی کیفیت و هیجانی حاالت

 یپزشک دکتری. تهرانی بزرگساالن سالمت

 .عمومی

 اب بدنی فعالیت  سطوح ارتباط بررسی -

 در با سالمت با مرتبط  زندگی کیفیت

   .یعموم پزشکی دکتری.  تهرانی بزرگساالن

 توده نمایه با مادر هیجانی حاالت بررسی -

 سالمت با مرتبط زندگی وکیفیت بدن

 .عمومی، پزشکی دکتری. کودکان

 بروز ساز زمینه والدی عوامل بررسی -

. مدرسه سنین کودکان در خون پرفشاری

 .عمومی پزشکی دکتری

 کیفیت با مرتبط والدی عوامل بررسی  -

 رد کننده شرکت نوجوانان و کودکان زندگی

 وشر از استفاده با تهران لیپید و قند مطالعه

   .عمومی پزشکی دکتری. ساختاری معادالت

جذب 

دانشجویان 

دکتری پژوهش 

 محور 

 2جذب حداقل 

 دانشجو در طی دوره
6 - - - 6 

611% 

-دانشجوی دکترای پژوهش 6

 محور

- - 

تالش در جهت افزایش دانش و 

توانمندسازی نیروهای تخصصی در 

زمینه نوشتن مقاالت علمی و پژوهش 

روانشناختی در -اجتماعی-های رفتاری

 بیماری های غدد درون ریز

برگزاری کارگاه 

های مرتبط با 

حوزه تحقیقاتی 

مرکز برای 

کارگاه  6برگزاری 

روش تحقیق در 

-علوم رفتاری

اجتماعی و 

 روانشناختی

6 - 6 - 6 

611% 

کارگاه شش -مطالعات کیفی -

 6،2،9،0روزه روش تحقیق 

611% 

 کارگاه-مطالعات کیفی -

شش روزه روش تحقیق 

6،2،9،0 

611% 

کارگاه شش روزه روش -مطالعات کیفی -

 6،2،9،0تحقیق 
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محققین و 

 دانشجویان

ی
اع

تم
 ج

ی
ذار

رگ
اث

 

ر جهت افزایش دانش و تالش د

 / /متخصصین عمومتوانمندسازی 

سیاستگزاران در خصوص پیشگیری از 

 بیماری های غدد درون ریز 

برگزاری کارگاه، 

بسته تهیه ی 

های آموزشی و 

انتشار اخبار 

 پژوهشی مرتبط

 6برگزاری حداقل 

کارگاه برای گروه 

 های هدف  

6 - 6 - 6 

611% 

دو روزه آموزش کشوری کارگاه -

برای تسهیل زایمان طبیعی : هم 

 اندیشی و مروری بر شواهد

 

عضای هیئت علمی و اگروه هدف: 

مسئولین آموزش بهداشت باروری 

علوم پزشکی سطح در دانشگاههای 

 کشور

- 611% 

 دفرآین ارزشیابی روزه یککشوری  کارگاه -

 و وزن اضافه کنترل و پیشگیری جامع طرح

 IRANایرانی ) نوجوانان و کودکان چاقی

ECO) 

مسئولین اجرای طرح اکو در گروه هدف: 

استان تهران،  1دانشگاههای علوم پزشکی 

خراسان، خوزستان ، گلستان ، اصفهان و 

 اردبیل و معاونین بهداشت مربوطه

 

 سمپوزیوم مراقبت و درمان بیماران دیابتی -

 گروه هدف: پزشکان متخصص داخلی و غدد

تهیه ی حداقل یک 

بسته ی آموزشی 

برای گروه های 

 هدف

6 - - - 6 

611% 

 مدیریت علمی راهنمای کتاب -

 )بسته آموزشی( نوجوانان در وزن

- - 

همکاری با روابط 

عمومی در انتشار 

خبر  01حداقل 

مبتنی بر پژوهش 

های مرکز در رسانه 

 های معتبر داخلی

- - 2 2 1 

- - 51% 

 خبر:  6چاپ 

 دالیل اهمیت سالمت معنوی

 

 


