مرکز بهداشت استان اصفهان

گزارش برنامه اجرایی عملیاتی دفتر پژوهش های کاربردی
و کتابخانه معاونت بهداشتی
سال 9315
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بیانیه رسالت:
دفتر پژوهشهای كاربردی مسئولیت توسعه و گسترش فرهنگ پژوهش و كتابخوانی را بر عهده دارد .این دفتر تالش دارد :
 با ترغیب و توانمندسازی كاركنان حوزه سالمت در انجام تحقیقات بهداشتی ،باعث گسترش كمیت و كیفیت پژوهشهای بهداشتی شود . با ایجاد زمینههای مناسب جهت دستیابی كاركنان حوزه سالمت به منابع اطالعاتی چاپی و الکترونیک ،در راستای حل مشکالت بهداشتی گام بردارد . همچنین در راستای این مسئولیت میكوشد تا با كمک در طراحی پژوهشها ،تصویب و ارسال طرحهای مصوب به معاونت تحقیقات و فناوری باعث تسهیل و تسریع در انجامطرحهای پژوهشی بهداشتی شود .

اهداف سال : 15

اهداف کمی

هدف کلی

افزایش تعداد طرح های پژوهشی ارجاع داده شده به دفتر پژوهش
ظرفیتسازی پژوهشهای سالمت
()building capacity

افزایش تعداد طرح های پژوهشی مصوب توسط دفتر پژوهش
افزایش تعداد مقاالت منتشر شده پرسنل در مجالت علمی پژوهشی

ظرفیتسازی در حوزه فناوریهای سالمت
()capacity building

توسعه و تقویت منابع اطالعاتی
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وضعیت
پایان 1399

وضعیت موجود

بیان وضعیت موجود:
 درصد پیشرفت برنامه عملیاتی (به تفکیک درصد پیشرفت فعالیت های جاری و مداخله ای ) :نوع فعالیت

 6ماهه اول

 6ماهه دوم

پایان سال

جاری

35

35

35

مداخله ای

24

55

53

پیش بینی نشده

3

3

5

انجام شده

53

59/3

53

انجام نشده

4

4 /3
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 بیان فعالیت های انجام نشده و علل عدم انجام : بررسی عملکرد دفتر پژوهشهای كاربردی در سال گذشته نشانگر آن است كه  47درصد فعالیتهای پیشبینی شده در برنامه اجرایی عملیاتی واحد انجام شده و  3درصد انجامنشده است كه فعالیتهای انجام نشده و علت عدم انجام آنها به شرح ذیل می باشند :

ردیف

علت عدم انجام

عنوان فعالیت

1

برگزاری جلسات نقد و تحلیل طرح های پژوهشی توسط اعضای شورای پژوهش

لغو برناهم توسط شورا

2

هماهنگی جهت شركت اعضا در جلسات آموزشی كه توسط EDCبرگزار می شود

عدم تشکیل جلسات در EDC

3

جذب نیرو و دانشجوی كتابداری

عدم همکاری كتابخانه مركزی دانشگاه

4

عدم برپایی غرفه به مناسبت هفته پژوهش

عدم برپایی غرفه به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه
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 فعالیت های برجسته سال : 49از آن جا كه تالش این دفتر هدایت كاركنان عالقمند حوزه سالمت به پژوهش برای انجام تحقیقات كاربردی است در سال گذشته نیز همچون سالهای قبل طرح های تحقیقاتی
ارجاع شده مورد بررسی قرار گرفته و مجریان بر طبق نظر اعضاء شورا در جهت اصالح پژوهش خود مشاوره و راهنمایی میشدند .عالوه بر این كارشناس دفتر اصالح طرح و عودت
آن را مورد پیگیری قرار میداد .تعداد طرحهای ارجاع شده جهت بررسی و اصالح  66عدد بود  .تعداد طرح های مصوب  6تفویض اختیار (تا سقف  2میلیون تومان) بودند.
فهرست برجستهترین فعالیتهای این دفتر در سال  1343به شرح ذیل میباشد:
ردیف

1

2

3

عنوان فعالیت

فعالیت های
پژوهشی

فعالیت های
آموزشی
فعالیت های
اطالع رسانی

 -1بازبینی و نهایی کردن اولویت هاي پژوهشی سال  1552واحدهاي ستادي و اولویتهاي نقشه جامع سالمت ،درج بر روي سایت معاونت بهداشتی و ارسال اولویت هاي پژوهشی به
معاونت پژوهشی دانشگاه ،دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی
-4برگزاري  5جلسه شوراي پژوهشی (بررسی  19طرح پژوهشی و  5گزارش نهایی و  3مقاله)
.5تصویب  5طرح تفویض اختیار و  1طرح  35هزار تومانی
 -5انجام  19مورد مشاوره پژوهشی
-2همکاري با  54دانشجو و مجري جهت انجام طرح تحقیقاتی و نمونه گیري پایان نامه هاي دانشجویی
 -3انعقاد  9قرارداد مالی با مجریان طرح هاي مصوب سال 1552
-5پی گیري و پرداخت بودجه طرح هاي پژوهشی به مجریان بر اساس مرحله ي پیشرفت طرح
 . 1تهیه بسته آموزشی معرفی دفتر پژوهش هاي کاربردي و کتابخانه ،درج بر روي سایت معاون ت بهداشتی و ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه ،دانشکده ها ،واحدهاي ستادي و شبکه ها
 .4اخذ اشتراک مجالت چاپی با عناوین -1 :دنیاي سالمت  -4دنیاي تغذیه  -5کودک سالم  -2دنیاي زنان
 .5اخذ اشتراک دو هفته نامه با عناوین -1 :سالمت  -4زندگی مثبت
 .2برگزاري کارگاه هاي پژوهشی -1 :روش تحقیق مقدماتی -4روش تحقیق تکمیلی -5پرسشنامه نویسی غیر حضوري
 .1اطالع رسانی در مورد برگزاري  45همایش  ،کنگره و کنفرانس کشوري و استانی به واحدهاي فنی و شبکه هاي تابعه
 .4اطالع رسانی در خصوص مجالت و کتب الکترونیک التین و فارسی که کتابخانه مرکزي دانشگاه مشترک شده و نحوه دسترسی به آنها به واحدهاي فنی و شبکه ها
 .1خرید  55جلد کتاب از نمایشگاه کتاب اصفهان و مرکز خرید کتاب دانشگاه
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امور
کتابخانه

 .4امانت کتب :الف 1515 -مورد امانت کتب پزشکی ،بهداشتی و تحقیقاتی ب 553 -مورد امانت کتب دینی ،ادبی ،رایانه و متفرقه ج 3 -مورد امانت کتب مرجع د 5 -مورد امانت
گزارش نهایی ،پایان نامه ،طرح هاي تحقیقاتی و جزوه آموزشی ه 11 -مورد امانت هفته نامه و مجله
 .5ثبت و شماره گذاري کتاب هاي جدید با هماهنگی کتابخانه دانشکده بهداشت
 . 2تهیه کارت کتابخانه مرکزي دانشگاه براي پرسنل واحدهاي ستادي و محیطی
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 اولویت های آموزشی سال : 49 آموزش در زمینه مقاله نویسی ویژه كاركنان واحدها و شبکه ها آموزش در زمینه  Action Researchویژه كاركنان واحدها و شبکه ها -آموزش در زمینه پرسشنامه نویسی نویسی به صورت غیرحضوری ویژه كاركنان واحدها و شبکه ها
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