
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 دانشکده بهداشت و تغذیه

 گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی

 اپیدمیولوژی  و آمار زیستی گروهبرنامه عملیاتی 

 9318سال 



 

 

 یاستخدام تیوضع یدرجه علم یعلم ئتیه ینام اعضا فیرد

 آزمایشی یرسم اریاستاد بیرجندیمهدی دکتر  1

 پیمانی اریاستاد فرزاد ابراهیم زادهدکتر  2

 مشمول تعهدات خدمت استادیار یاسر مخیریدکتر  3

 مشمول تعهدات خدمت استادیار رسول محمدیدکتر  4

 پیمانی  مربی خانم سودابه زارع 5

 Ph.D)دانشجوی دکتری 

 امار زیستی(

 



 

 

 

 

 

 آمار زیستی و اپیدمیولوژیاهداف کلی گروه 

 

 ارتقا کمی  کارکنان و اعضای هیات علمی گروه .1

نفر هیات علمی از طریق فراخوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی سال  9جذب حداقل 

9311 

 ارتقا سطح کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی  .2

 مورد ژورنال کالب درون گروهی توسط هر یک از اعضای هیات علمی گروه دوبرگزاری حداقل 

 سخنرانی عمومی در سطح دانشکده برگزاری دو جلسه

 کارگاه آموزشی جهت اعضای هیات علمی / دانشجویان 3برگزاری حداقل 

 طرح پژوهش در آموزش توسط اعضای هیات علمی گروه 9تصویب حداقل 

 فعالیتهای پژوهشیارتقا سطح کمی و کیفی  .3

 طرح پژوهشی توسط اعضای هیات علمی گروه 3تصویب حداقل 

 طرح پژوهشی مشترک 9همکاری با معاونت بهداشتی دانشگاه در زمینه اجرای حداقل 



 

 

انونی، شکی قرایزنی با سایر ارگانهای درون استانی در راستای فعالیت های پژوهشی ارتباط با صنعت )پز

 (بهزیستی، انتقال خون 

، توسط  ISI / pubmed/ scopusمقاله نمایه شده در پایگاه های اطالعاتی  91حداقل   انتشار

 اعضای هیات علمی گروه

اصالح فرم پروپوزال و سامانه داوری طرح های پژوهش با همکاری  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

 علوم پزشکی لرستان

 تعیین اولویت های پژوهشی گروه

 زم برای ارتقای سطح پژوهشی گروهایجاد بستر ال .4

 برنامه ریزی جهت اخذ موافقت اصولی تاسیس مرکز تحقیقات مدل سازی سالمت

رایزنی با معاونت بهداشتی و گروه فناوری اطالعات سالمت جهت تاسیس بانک اطالعاتی بیماریهای 

 واگیر ، غیر واگیریا سایر پیامدهای مرتبط با سالمت

 توسعه و بهینه سازی منابع  فیزیکی اعضای هیات علمی گروه .5

 بهبود فضای فیزیکی اتاق کار اعضای هیات علمی           

 



 

 

 

 گروهارتقا کمی  کارکنان و اعضای هیات علمی   هدف کلی: 

 9311نفر هیات علمی از طریق فراخوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی سال  9جذب حداقل    هدف اختصاصی:  

 

 ردیف
 

 شرح فعالیت 
 

 زمان مسؤول
 

 توضیحات هزینه محل

 بیرجندیدکتر  به ریاست دانشکده گروه اعالم نیاز درخواست  1
 

دانشکده  خرداد

 بهداشت

  

دانشکده  خرداد بیرجندیدکتر  پیگیری از طریق مراجع ذیصالح 2

 بهداشت

  

    هزینه کل به ریال



 

 

 

 کمی و کیفی فعالیتهای آموزش ارتقا سطح

 گروه برگزاری حداقل دو مورد ژورنال کالب درون گروهی توسط هر یک از اعضای هیات علمی  هدف اختصاصی:  

ردی

 ف
 

 شرح فعالیت 
 

 زمان مسؤول
 

توضیحا هزینه محل

 ت

برنامه ریزی و تعیین عناوین ژورنال کالب توسط اعضای هیات علمی  1

 گروه
 

    اردیبهشت محمدیدکتر 

 هماهنگی مکان برگزاری  2
 

    دو هفته یکبار خانم لطیفی

    دو هفته یکبار دکتر بیرجندی ثبت مستندات مربوطه در دفتر مدیر گروه 3

    هزینه کل به ریال



 

 

 

 کمی و کیفی فعالیتهای آموزش ارتقا سطح  هدف کلی: 

 سخنرانی عمومی در سطح دانشکده  برگزاری دو جلسه هدف اختصاصی:  

 ردیف
 

 شرح فعالیت 
 

 زمان مسؤول
 

 توضیحات هزینه محل

برنامه ریزی و تعیین عناوین سخنرانی توسط اعضای هیات علمی  1

 گروه
 

 دکتر  محمدی
 

    

لطیفیخانم  و دعوت از سایر گروه های آموزشی سخنرانی هماهنگی برگزاری  2  
 

    

     خانم لطیفی  ثبت مستندات مربوطه در دفتر مدیر گروه 4

    هزینه کل به ریال



 

 

 

 کمی و کیفی فعالیتهای آموزش ارتقا سطح  هدف کلی: 

 دانشجویان /کارگاه آموزشی جهت اعضای هیات علمی  3حداقل برگزاری   هدف اختصاصی:  

 ردیف
 

 شرح فعالیت 
 

 زمان مسؤول
 

 توضیحات هزینه محل

پیشنهادی برای کارگاه های آموزشی جهت تعیین عناوین  1

 اعضای هیات علمی با رایزنی با اعضای گروه

     دکتر  محمدی

مکاتبه و هماهنگی با معاونت تحقیقات و فناوری جهت  2

 برگزاری کارگاه های آموزشی اعضای هیات علمی

     دکتر  محمدی

مکاتبه و هماهنگی با مرکز توسعه آموزش پزشکی جهت  3

 برگزاری کارگاه های آموزشی اعضای هیات علمی

     دکتر  محمدی

هزینه 

کل به 

 ریال

      

    



 

 

 

 کمی و کیفی فعالیتهای آموزش ارتقا سطح  :  هدف کلی: 

 طرح پژوهش در آموزش توسط اعضای هیات علمی گروه 1تصویب حداقل  هدف اختصاصی:  

 ردیف
 

 شرح فعالیت 
 

 زمان مسؤول
 

 توضیحات هزینه محل

     دکتر محمدی جلسه گروه برای تعیین عنوان طرح پژوهشیبرگزاری  1

     ابراهیم زادهدکتر  تهیه پیش نویس طرح پژوهشی توسط اعضای هیات علمی گروه 2

     دکتر ابراهیم زاده تصویب پیش نویس طرح پژوهشی در گروه 3

     مجری طرح سامانه طرح پژوهشی دانشگاهثبت پیش نویس طرح پژوهشی در  4

پیگیری مراحل تصویب  طرح پژوهشی در شورای پژوهشی  5

 مربوطه

در طول  مجری طرح

 سال

   

    هزینه کل به ریال



 

 

 

 ارتقا سطح کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی  هدف کلی: 

 طرح پژوهشی توسط اعضای هیات علمی گروه 3تصویب حداقل   هدف اختصاصی:  

 ردیف
 

 شرح فعالیت 
 

 زمان مسؤول
 

 توضیحات هزینه محل

در طول  دکتر محمدی تصویب پیش نویس طرح های پژوهشی در گروه 1

 سال

   

     محمدیدکتر  ثبت پیش نویس طرح پژوهشی در سامانه طرح پژوهشی دانشگاه 2

     مجری طرح مراحل تصویب  طرح پژوهشی در شورای پژوهشی دانشگاهپیگیری  3

    هزینه کل به ریال

 ارتقا سطح کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی هدف کلی: 



 

 

 

 طرح پژوهشی مشترک 1اجرای حداقل همکاری با معاونت بهداشتی دانشگاه در زمینه   هدف اختصاصی:  

 ردیف
 

 شرح فعالیت 
 

 زمان مسؤول
 

 توضیحات هزینه محل

مکاتبه و رایزنی با معاونت بهداشتی دانشگاه برای تعیین اولویت های  1

 پژوهشی مشترک با گروه

و  محمدیدکتر 

 دکتر مخیری

    مهر

و  دکتر محمدی تهیه پیش نویس طرح مشترک پژوهشی با معاونت بهداشتی دانشگاه 2

 دکتر محمدی

    آبان

و  دکتر مخیری طرح پژوهشی مشترک  با معاونت بهداشتی دانشگاه 9تصویب  3

 دکتر محمدی

    آذر

    هزینه کل به ریال



 

 

 

 ارتقا سطح کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی هدف کلی: 

 ( تامین اجتماعی بهزیستی، انتقال خون، بیمهپزشکی قانونی، ارتباط با صنعت ) پژوهشی فعالیت های در راستایبا سایر ارگانهای درون استانی  رایزنی  هدف اختصاصی:  

 ردیف
 

 شرح فعالیت 
 

 زمان مسؤول
 

 توضیحات هزینه محل

دکتر ابراهیم زاده  مراجعه  و رایزنی با واحد های پژوهشی سازمانهای مذکور   1

 و دکتر بیرجندی

    خرداد

حداقل یک طرح پژوهشی مشترک در صورت تهیه پیش نویس  2

 موافقت ارگان های نامبرده

    آبان 

    هزینه کل به ریال

 ارتقا سطح کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی هدف کلی: 



 

 

 

 اعضای هیات علمی گروه  ، توسط ISI / pubmed/ scopus نمایه شده در پایگاه های اطالعاتیه مقال 11حداقل   انتشار

 ردیف
 

 شرح فعالیت 
 

 زمان مسؤول
 

 توضیحات هزینه محل

 / ISI نمایه شده در پایگاه های اطالعاتیه مقال 5حداقل  انتشار  1

pubmed/ scopus به عنوان  اعضای هیات علمی گروه ، توسط

 نویسنده اول / مسئول

اعضای هیات 

 علمی گروه

    آذر

 ISI نمایه شده در پایگاه های اطالعاتیه مقال 5حداقل   انتشار  :   2

/ pubmed/ scopus به عنوان  اعضای هیات علمی گروه ، توسط

 همکار

اعضای هیات 

 علمی گروه

    بهمن

    هزینه کل به ریال



 

 

 

 ارتقا سطح کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی هدف کلی: 

 علوم پزشکی لرستان  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  پروپوزال و سامانه داوری طرح های پژوهشاصالح فرم 

 ردیف
 

 شرح فعالیت 
 

 زمان مسؤول
 

 توضیحات هزینه محل

برگزاری جلسه گروه برای بررسی فرم پروپوزال و سامانه داوری  1

 طرح های پژوهشی

    خرداد ابراهیم زادهدکتر 

معاونت تحقیقات و فناوری  هماهنگی و برگزاری جلسه مشترک با  2

 دانشگاه

    خرداد  دکتر ابراهیم زاده

    شهریور دکتر محمدی پیگیری انجام اصالحات پیشنهاد شده از طرف گروه  2

    هزینه کل به ریال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتقا سطح کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی هدف کلی: 

 تعیین اولویت های پژوهشی گروه  هدف اختصاصی: 

 ردیف
 

 شرح فعالیت 
 

 زمان مسؤول
 

 توضیحات هزینه محل

    اردیبهشت دکتر محمدی 1331برگزاری جلسات گروه برای تعیین اولویت های پژوهشی سال  1

    اردیبهشت محمدیدکتر  ثبت و ارائه اولویت های تعیین شده به معاونت پژوهشی دانشکده 2

    هزینه کل به ریال



 

 

 

 ایجاد بستر الزم برای ارتقای سطح پژوهشی گروه  هدف کلی:  .1

 برنامه ریزی جهت اخذ موافقت اصولی تاسیس مرکز تحقیقات مدل سازی سالمت   هدف اختصاصی: 

 ردیف
 

 شرح فعالیت 
 

 زمان مسؤول
 

 توضیحات هزینه محل

اعضای هیات  تشکیل جلسات با مجموعه تحقیقات و فناوری 1

 علمی گروه

    

     دکتر بیرجندی پیگیری نامه نگاری معاونت تحقیقات با وزارتخانه 2

     دکتر بیرجندی پیگیری اختصاص فضای فیزیکی، تجهیزات و پرسنل 3

    هزینه کل به ریال



 

 

 

 ایجاد بستر الزم برای ارتقای سطح پژوهشی گروه  هدف کلی:  .1

 

با  طرایزنی با معاونت بهداشتی و گروه فناوری اطالعات سالمت جهت تاسیس بانک اطالعاتی بیماریهای واگیر ، غیر واگیریا سایر پیامدهای مرتبهدف اختصاصی 

 سالمت

 ردیف
 

 شرح فعالیت 
 

 زمان مسؤول
 

 توضیحات هزینه محل

اعضای هیات  جلسه با معاونت یهداشتی و معاونت تحقیقات 1

 علمی گروه

    

پیگیری جهت رایزنی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی با  2

 سایر دانشکده ها

     دکتر ابراهیم زاده

     دکتر بیرجندی پیگیری تفاهم نامه معاونت تحقیقات با سایر سازمانها 3

    هزینه کل به ریال



 

 

 

 اعضای هیات علمی گروهتوسعه و بهینه سازی منابع  فیزیکی  هدف کلی: 

 بهبود فضای فیزیکی اتاق کار اعضای هیات علمی هدف اختصاصی: 

 ردیف
 

 شرح فعالیت 
 

 زمان مسؤول
 

 توضیحات هزینه محل

    اردیبهشت دکتر بیرجندی  دکتر ابراهیم زادهاتاق  نصب پنجره  درخواست  1

    اردیبهشت دکتر بیرجندی دکتر ابراهیم زاده پیگیری انجام تغییرات عمرانی اتاق  2

    هزینه کل به ریال



 

 

 


