برنامه استراتژیک مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت ()SDH
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ساوه
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برنامه استراتژیک مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت ()SDH
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ساوه
در دنيای امروز دیدگاه های سالمت چشم اندازی وسيعتر پيدا كرده و ضرورتا به عوامل تعيين كننده غير
طبي سالمت توجه ویژ ه ای معطوف گشته است .هر یک از این عوامل به خودی خود و یا از طریق تاثير بر
یکدیگر وضعيت سالمتي را به شدت تحت تاثير قرار مي دهند و سبب بروز بي عدالتي هایي در وضعيت
سالمت مي گردند .این تعيين كننده ها از قبيل وراثت ،شيوه زندگي ،محيط زیست ،وضعيت اقتصادی –
اجتماعي و  ...بوده كه تاثير چشمگيری بر سالمت و پيامدهای آن از جمله كيفيت زندگي دارند.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مسئول تامين ،حفظ و ارتقاء سالمت افراد است و باالترین هدف
این وزارتخانه نيز تامين ،حفظ و ارتقاء عادالنه سالمت جسمي ،روحي ،رواني و اجتماعي مردم است .اما این
هدفي است كه برای رسيدن به آن همه بخشهای جامعه باید با هم و هماهنگ بکوشند چرا كه سالمت و
عدالت در سالمت مقوله ای است كه بدون عزم ملي و حمایت تمام سازمان ها و مردم دستيابي به اهداف آن
تامين نمي شود .در همين راستا ،این دانشکده در نظر دارد مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت
( )SDHدانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني ساوه افتتاح نماید كه در ادامه به چشم انداز،
رسالت ،ارزشها و اهداف كلي برنامه این مركز اشاره شده است.
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چشم انداز ()Vision
ما بر آنيم كه در این مركز از طریق انجام پروژههای پژوهشي منطقهای و ملي در حيطه تعيينكنندههای
اجتماعي سالمت با تلفيق پژوهش در امر آموزش و مدیریت سالمت جامعه ضمن باال بردن سهم كشورمان
در توليد علم ،پژوهش را در خدمت گسترش عدالت در سالمت و ایجاد فرصتهای منصفانه برای ارتقای
سالمت همه مردم قرار دهيم .
ما متعهدیم بستر پژوهشي را در محيطي صميمي با اتکا بر نيروی انساني كارآمد ،ارتباط با سایر مراكز
علمي ،جذب اعتبارات منابع بالقوه درون و برون بخشي به ویژه مشاركت جامعه ،فراهم آوریم.
رسالت ()Mission
 توسعععه و بععه كععارگيری پععژوهش در مععورد عوامععل اجتمععاعي مععوثر بععر سععالمت انسععان و ارتقععایسالمت
 ترغيععب محققععان علععوم پزشععکي ،انسععاني و سععایر زمينععه هععا بععه تحقيععق در زمينععه هععای مربععوطبه سالمت
 ترغيب محققان گروه پزشکي به توجه و تعامل با علوم انساني كاربردی كردن تحقيقات انجام شده در حوزه عوامل اجتماعي موثر بر سالمت ایجعععاد بانعععک اطالععععاتي مربعععوط بعععه پژوهشعععگران و پعععژوهش هعععای عوامعععل اجتمعععاعي معععوثر بعععرسالمت در سطح استان
 همکععاری علمععي بععا مراكععز تحقيقععاتي و آموزشععي سععایر كشععورها و سععازمان هععای بععين المللععي واستفاده از منابع تحقيقات سایر مراكز و بکارگيری آن در كشورمان
 جلب حمایت بخش خصوصي -جامعه نگر بودن تحقيقات و انطباق آن با نيازهای جامعه و قابل اجرا بودن در جامعه

ارزشها()Values
•

رعایت موازین اخالقي در امر پژوهش و انتشار مطالب علمي

•

حفظ و تعالي كرامت و شان انساني

•

ارزش های متعالي مکتب اسالمي

•

تأكيد بر ارتقای مستمر كميت و كيفيت پژوهشهای مرتبط

•

ارزش های فرهنگي -اجتماعي

•

نوآوری ،ابداع و خالقيت

•

اهتمام به پژوهش های گروهي و كار تيمي
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نقاط قوت )(strengths

-1وجود اعضای هيات علمي و پژوهشگران عالقمند
-2موقعيت مناسب جغرافيایي  ،فرهنگي شهرستان جهت انجام طرحهای تحقيقاتي
-3وجود الویت های پژوهشي به روش نظر سنجي

-4وجود تفکر برنامه ریزی برای ارتقاء توانمندی های علمي و عملي در زمينه تعيين گرهای اجتماعي موثر
بر سالمت
-5حمایت و نگرش مثبت مسئولين دانشگاه نسبت به انجام تحقيقات درون و برون دانشگاهي و سازماني
-6رودیکرد وزرات بهداشت ودرمان و آموزش پزشکي به مقوله تعيين كننده های اجتماعي سالمت
نقاط ضعف()Weaknesses
-1محدودیت تعداد اعضای هيات علمي
-2محدودیت فضای مركز

-3فقدان مجله علمي – پژوهشي در دانشکده
-4كمبود كتابهای الکترونيک مرجع
-5كمبود بودجه

فرصت ها )(Opportunities
 -1ا مکان جذب پژوهشگرتوسط دانشگاه
 -2پتانسيل جلب مشاركت شهرداری با دانشگاه

 -3پتانسيل جلب مشاركتسازمان بهزیستي با دانشگاه

 -4حمایت وزارت متبوع و دیگر سازمانها از انجام تحقيقات جهت حل مشکالت سالمتي جامعه
تهدید ها ()Threats
 -1حساس بودن موضوعات سالمت اجتماعي پژوهشي در زمينه مسایل سالمت اجتماعي
 -2عدم دسترسي به بانک های اطالعاتي
 -3فقدان بودجه مستقل در مركز
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اهداف كلي
 بستر سازی و ارتقای كمي و كيفي پژوهش در حوزة تعيين كنندههای اجتماعي سالمت و عدالت در
سالمت
 هدفمند كردن پژوهش در حوزة  SDHو عدالت در سالمت
 بکارگيری و استفاده از نتایج پژوهشهای حوزة  SDHو عدالت در سالمت
 افزایش جذب منابع
 جلب حمایت بخش خصوصي
 همکاری علمي با مراكز تحقيقاتي و آموزشي سایر دانشگاهها و سازمان های بين المللي


توانمندسازی اعضای هيات علمي و محققين دانشگاه در زمينه انجام پژوهش های جامعه نگر

 حمایت از پژوهش های كاربردی مرتبط با عوامل اجتماعي موثر بر سالمت
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