
 
 
 
 
 
 

 برنامه عملیاتی مرکز تحقیقات

 تغذیه بهداشت
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 ه:مقدم

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و  1391موسسه اي دولتی است که از سال  همرکز تحقیقات بهداشت تغذی

مرکز به صورت محوري در زمینه مسائل  نخدمات بهداشتی درمانی لرستان فعالیت خود را آغاز نموده ست. ای

بهداشت تغذیه اي و پیشگیري از بیماري هاي مرتبط با دریافت مواد غذایی فعالیت می نماید. همچنین، هدف 

این مرکز، ایجاد بستر و فضاي مناسب براي محققین جهت انجام پژوهش هاي کاربردي در زمینه بهداشت مواد 

خش غذا، همچنین تربیت محققین توانمند در زمینه بهداشت تغذیه به منظور غذایی، تغذیه بالینی و مدیریت ب

 مشارکت در توسعه و ارتقاي سالمت جامعه می باشد.

 

 اعضاي کمیته تدوین برنامه عملیاتی مرکز

 

 درجه علمی نام اعضاي تدوین کننده ردیف
 رئیس مرکز دکتر مهناز مردانی 1
 معاون مرکز دکتر مرضیه رشیدي پور 2
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 الف) اهداف کلی:

 ارتقا کمی و کیفی انتشارات مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه .1

 توسعه زیر ساختمان هاي مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه .2

 ارتقا توانمندي و قابلیت هاي نیروي انسانی مرتبط با مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه .3

 تولید محصوالت سالمت محور .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : ارتقا کمی و کیفی انتشارات مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه1کلی هدف 

 

 اهداف اختصاصی:

) با افیلیشن مرکـز ISI, Pubmed, Scopus: افزایش تعداد مقاالت علمی نمایه شده در مجالت بین المللی (1-1

 1398درصد بیشتر نسبت به سال  10به میزان  1399در سال 

 1399وراي پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه در سال طرح تحقیقاتی در ش 15: تصویب 2-1

 1399) رشته هاي مرتبط با مرکز تحقیقات در سال Q1% برتر (25مقاله در مجالت  3: چاپ حداقل 3-1

: تصویب حداقل دو عنوان پروژه تحقیقاتی مشترك با اعضاي هیئت علمی خارج از دانشگاه علوم پزشـکی 4-1

 1399لرستان در سال 

 

 فعالیت ها جدول

 

 

 ,ISI, Pubmed( المللی بین مجالت در شده نمایه علمی مقاالت تعداد افزایش —1-1هدف اختصاصی شماره 

Scopus 1398درصد بیشتر نسبت به سال  10به میزان  1399) با افیلیشن مرکز در سال 

 

ــه  مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف ــه (ب بودج
 تومان)

 توضیحات

هـاي برگزاري کارگاه  1
ــا  آموزشــی آشــنایی ب

 ,ISIمجـــــالت (

Scopus, Pubmed (
و مجالت بین المللی 

ISI  مرتبط بـا حیطـه
ـــــاي  ـــــت ه اولوی

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

ـــــکده  99بهار سال  دانش
 داروسازي

هـــزار  500
 تومان

 



ــــز  ــــی مرک پژوهش
 تحقیقات

ــت  2 ــا معاون ــه ب مکاتب
ــات و  ــرم تحقیق محت
فناوري در خصـوص 
حذف سقف تعـداد و 

طرح هاي  هزینه هاي
ـــاتی اعضـــاي  تحقیق

 هیئت علمی

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

ـــــکده  ابتداي سال دانش
 بهداشت

-  

تهیـــــه و تـــــدوین  3
درخواست مکتوب از 
معاونــت تحقیقــات و 
فناوري جهت افزایش 
پاداش مقاالتی کـه بـا 
افیلیشـــــن مرکـــــز 
تحقیقات چاپ شـده 

 اند

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

ـــــکده  ابتداي سال دانش
 بهداشت

-  

ـــانی (از  4 ـــالع رس اط
ـــــل،  ـــــق ایمی طری
ـــال  ـــیون، کان اتوماس
ــامی  ــه تم ــرام) ب تلگ
اعضاي هیئت علمـی  
در رابطــه بــا افــزایش 

 3پاداش مقاالت (هر 
 ماه یک بار)

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

  - مرکز طی سال

اطالع رسانی اولویت  5
هاي پژوهشـی مرکـز 

ــــــیس و  رئ
 مرکزمعاون 

  - مرکز طی سال



تحقیقات بـه اعضـاي 
هیئت علمی خارج از 

 دانشگاه
ت از اعضـــاي دعـــو 6

هیئت علمی دانشـگاه 
ها و مراکـز خـارج از 
دانشگاه علوم پزشکی 
در شــوراي پژوهشــی 
مرکز تحقیقات جهت 

 هم اندیشی

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

  - مرکز طی سال

 

 

 

 

 

 جدول گانت فعالیت

 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 
ـــــــزاري  برگ
کارگــاه هــاي 
آموزشـــــــی 
آشــــنایی بــــا 

 ,ISIمجالت (

Scopus, 
Pubmed و (

ــین  ــالت ب مج
ـــــی   ISIالملل

* * *          



مرتبط با حیطه 
ــاي  ــت ه اولوی
پژوهشی مرکـز 

 تحقیقات
ــــا  ــــه ب مکاتب
معاونت محترم 
تحقیقـــــات و 
ـــــاوري در  فن
خصــــــوص 
حــذف ســقف 
تعداد و هزینـه 
هاي طرح هاي 
تحقیقـــــــاتی 
 اعضاي هیئـت

 علمی

 *           

تهیه و تـدوین 
ـــــت  درخواس
مکتــــــوب از 
ــــــــت  معاون
تحقیقـــــات و 
فناوري جهـت 
افزایش پـاداش 
مقاالتی کـه بـا 
افیلیشــن مرکــز 
تحقیقات چاپ 

 شده اند

* *   * *       

 *   *  *  *  * * اطــالع رســانی 



(از طریــــــق 
ایمیـــــــــل، 
ـــــیون،  اتوماس
کانــال تلگــرام) 
ــــه تمــــامی  ب
اعضاي هیئـت 
ــــــی  در  علم
رابطه با افزایش 
پاداش مقـاالت 

ماه یـک  3(هر 
 بار)

اطــالع رســانی 
ــاي  ــت ه اولوی
پژوهشی مرکـز 
ــه  ــات ب تحقیق
اعضاي هیئـت 
علمی خارج از 

 دانشگاه

 * *  *  *  *   * 

دعــــــوت از 
اعضاي هیئـت 
علمی دانشـگاه 
ـــز  ـــا و مراک ه
ـــــــارج از  خ
دانشــگاه علــوم 
ـــــکی در  پزش
شــــــــوراي 
پژوهشی مرکـز 

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



تحقیقـــــــات 
ـــم  ـــت ه جه

 اندیشی
 

 

 

 

 

 

طرح تحقیقاتی در شوراي پژوهش مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه در سال  15: تصویب 2-1هدف اختصاصی 
99 

 

ــه  مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف ــه (ب بودج
 تومان)

 توضیحات

تعیـین اولویـت هـاي  1
ــرتبط ــا  پژوهشــی م ب

 مرکز

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

    ابتداي سال

اطالع رسانی اولویت  2
هاي پژوهشـی مرکـز 
ــق  ــات (از طری تحقیق
ایمیــل، اتوماســـیون، 
کانــال تلگــرام) بــه 
تمامی اعضاي هیئـت 

 علمی دانشگاه

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

   - ابتداي سال

ـــومی  3 ـــوان عم فراخ
ـــــاي  ـــــت ه اولوی
ــــز  ــــی مرک پژوهش

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

    ابتداي سال



تحقیقــات از طریــق 
سایت مرکز و مکاتبـه 
ـــز،  ـــایر مراک ـــا س ب

و ارگـان دانشگاه هـا 
 ها

دریافـــت پروپـــوزال  4
هاي تحقیقـاتی ثبـت 
شده در سامانه مرکـز 
و تســریع در انجــام 
فرایند داوري و طرح 
در شــوراي پژوهشــی 

 مرکز

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

    طی سال

تسریع بررسـی مـالی  5
طرح هاي تحقیقـاتی 
ـــده در  ـــویب ش تص
شــوراي پژوهشــی در 

 مالیکمیته 

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

    طی سال

انجام هماهنگی هـاي  6
الزم جهــــت عقــــد 
ــاي  ــرح ه ــرارداد ط ق

 تصویب شده

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

    طی سال

تشـــکیل جلســـات  7
ــش  ــا بخ ــترك ب مش
صنعت در خصـوص 
انجــام طــرح هــاي 
تحقیقـــاتی مشـــترك 
مرتبط با اولویت هاي 

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

    طی سال



ــــز  ــــی مرک پژوهش
 تحقیقات

نیازســنجی اولویــت  8
هشی بخـش هاي پژو

صــنعت مــرتبط بــا 
ـــــز  ـــــداف مرک اه

 تحقیقات

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

    طی سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرو 
ردی
 ن

اردیبهش
 ت

خردا
 د

شهریو مرداد تیر
 ر

بهــم دي آذر آبان مهر
 ن

اســفن
 د

تعیین اولویت هـاي 
بـا  پژوهشی مـرتبط

 مرکز

* *           

ــــانی  ــــالع رس اط
ــــاي  ــــت ه اولوی
ـــز  ـــی مرک پژوهش

* *           



تحقیقات (از طریـق 
ایمیــل، اتوماســیون، 
ــه  ــال تلگــرام) ب کان
تمـــامی اعضـــاي 
ــــی  ــــت علم هیئ

 دانشگاه
ــومی  ــوان عم فراخ
ــــاي  ــــت ه اولوی
ـــز  ـــی مرک پژوهش
تحقیقــات از طریــق 
ســـایت مرکـــز و 
مکاتبــه بــا ســایر 
مراکز، دانشگاه ها و 

 ارگان ها

* *           

ــوزال  دریافــت پروپ
تحقیقاتی ثبت هاي 

ـــامانه  ـــده در س ش
مرکــز و تســریع در 
انجام فرایند داوري 
و طرح در شـوراي 

 پژوهشی مرکز

* * * * * * * * *    

تسریع بررسی مالی 
طرح هاي تحقیقاتی 
ــده در  ــویب ش تص
شوراي پژوهشی در 

 کمیته مالی

* * * * * * * *     

     * * * * * * * *انجـــام همـــاهنگی 



هـــاي الزم جهـــت 
عقد قـرارداد طـرح 

 تصویب شدههاي 
تشـــکیل جلســـات 
ــا بخــش  مشــترك ب
ــــــــــنعت در  ص
خصـــوص انجـــام 
طرح هاي تحقیقاتی 
مشــترك مــرتبط بــا 
ــــاي  ــــت ه اولوی
ـــز  ـــی مرک پژوهش

 تحقیقات

* * * * * * * * *    

نیازسـنجی اولویـت 
هـــاي پژوهشـــی 
بخــــش صــــنعت 
ــداف  ــا اه ــرتبط ب م

 مرکز تحقیقات

* * * * * * * * *    

 

 

 

 

 

) رشته هاي مرتبط با مرکز تحقیقات Q1% برتر (25مقاله در مجالت  3: چاپ حداقل 3-1اختصاصی هدف 

 99بهداشت تغذیه در سال 

 

ــه  مکان زمان مسدول شرح وظایف ردیف ــه (ب  توضیحاتبودج



 تومان)
برگزاري کارگاه هـاي  1

ــا  آموزشــی آشــنایی ب
مجالت بـین المللـی 

ISI 25% ) ــر ) Q1برت
ـــه  ـــا حیط ـــرتبط ب م
اولویــــت هعــــاي 
ــــز  ــــی مرک پژوهش

 تحقیقات

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

ـــــکده  99بهار  دانش
 بهداشت

هـــزار  500
 تومان

 

تهیـــــه و تـــــدوین  2
درخواست مکتوب از 
معاونــت تحقیقــات و 
فناوري جهت در نظر 
گرفتن پاداش اضـافی 
براي مقـاالتی کـه بـا 
افیلیشـــــن مرکـــــز 
تحقیقات در مجـالت 

ــر ( 25% ــه Q1برت ) ب
 چاپ رسیده اند

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

ـــــکده  ابتداي سال دانش
 بهداشت

-  

تشویق محققینـی کـه  3
ــا افیلیشــن  ــاالتی ب مق
ـــالت  ـــز در مج مرک

برتر هـر رشـته  25%
)Q1 ــــاپ ــــه چ ) ب

 رسانده اند

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

اســفند ســال 
99 

ـــــکده  دانش
 بهداشت

-  

ـــانی (از  4 ـــالع رس اط
ـــــل،  ـــــق ایمی طری

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

ـــــکده  طی سال دانش
 بهداشت

-  



ـــال  ـــیون، کان اتوماس
ــامی  ــه تم ــرام) ب تلگ

ضا هیئت علمـی و اع
محققین در رابطـه بـا 
در نظر گرفتن پاداش 
اضافی براي مقـاالتی 
که با افیلیشـن مرکـز 
تحقیقات در مجـالت 

ــر ( 25% ــه Q1برت ) ب
 چاپ رسیده اند

 

 

 

 

 جدول گانت فعالیت

 

فرو 
ردی
 ن

اردیبهش
 ت

خردا
 د

شهریو مرداد تیر
 ر

بهــم دي آذر آبان مهر
 ن

اســفن
 د

برگــزاري کارگــاه 
هـــاي آموزشـــی 
آشنایی با مجالت 

ــی  ــین الملل  ISIب
ــر ( 25% ) Q1برت

مــرتبط بــا حیطــه 
اولویــت هعــاي 
ــز  ــی مرک پژوهش

- - - * - - - - - - * - 



 تحقیقات
تهیـــه و تـــدوین 
درخواســـــــت 
ــــــــوب از  مکت
معاونت تحقیقات 
و فناوري جهـت 
در نظــر گــرفتن 
پـــاداش اضـــافی 

کـه  براي مقاالتی
با افیلیشـن مرکـز 
ــــــات در  تحقیق

ـــــالت  % 25مج
ـــر ( ـــه Q1برت ) ب

 چاپ رسیده اند

* *           

تشویق محققینـی 
ــا  ــاالتی ب ــه مق ک
افیلیشن مرکـز در 

ـــــالت  % 25مج
ــته  ــر رش ــر ه برت

)Q1 ــاپ ــه چ ) ب
 رسانده اند

           * 

اطالع رسـانی (از 
ـــل،  ـــق ایمی طری
اتوماسیون، کانـال 
تلگرام) به تمـامی 
اعضا هیئت علمی 
ـــــین در  و محقق

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



رابطه بـا در نظـر 
گـــرفتن پـــاداش 
اضـــافی بـــراي 
ــا  ــه ب ــاالتی ک مق
افیلیشـــن مرکـــز 
ــــــات در  تحقیق

ـــــالت  % 25مج
ـــر ( ـــه Q1برت ) ب

 چاپ رسیده اند
 

 

 

پروژه تحقیقاتی مشترك با اعضاي هیئت علمی خارج از دانشگاه  2حداقل تصویب  4-1هدف اختصاصی 

 99علوم پزشکی لرستان در سال 

 

 

ــه  مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف ــه (ب بودج
 تومان)

 توضیحات

ـــاي  1 ـــایی اعض شناس
هیئت علمی خارج از 
دانشگاه کـه پتانسـیل 
ــز  ــا مرک ــاري ب همک

 تحقیقات را دارند

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

ـــــکده  سال طی دانش
 بهداشت

-  

اطالع رسانی اولویت  2
هاي پژوهشـی مرکـز 
ــق  ــات (از طری تحقیق

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

ـــــکده  طی سال دانش
 بهداشت

-  



ایمیل، کانال، تلگرام) 
ــت علمــی  اعضــا هیئ
خارج از دانشگاه کـه 
پتانسیل همکـاري بـا 
مرکـــز تحقیقـــات را 

 دارند
اداش اطالع رسانی پـ 3

هاي مرتبط بـا چـاپ 
ـــاالت (ا ـــق  زمق طری

ایمیل، کانال تلگـرام) 
به اعضا هیئت علمـی 
خارج از دانشگاه کـه 
پتانسیل همکـاري بـا 
مرکـــز تحقیقـــات را 

 دارند

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

ـــــکده  طی سال دانش
 بهداشت

-  

برگـــزاري جلســـات  4
مشترك با اعضا هیئت 
ــــی خــــارج از  علم
دانشگاه کـه پتانسـیل 
ــز  ــا مرک ــاري ب همک

در  تحقیقات را دارنـد
راســـــتاي جلـــــب 
همکاري بین بخشـی 

 با آن ها

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

ـــــکده  طی سال دانش
 بهداشت

-  

 

 

 



 

 انت فعالیتجدول گ

فرور 
 دین

اردیبهش
 ت

خردا
 د

شهریو مرداد تیر
 ر

بهــم دي آذر آبان مهر
 ن

اســفن
 د

شناســـــــایی 
اعضــاي هیئــت 
علمی خارج از 
ـــه  دانشـــگاه ک
پتانســــــــیل 
ـــا  همکـــاري ب
مرکز تحقیقـات 

 را دارند

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

ــانی  ــالع رس اط
ــاي  ــت ه اولوی
پژوهشی مرکـز 
تحقیقـــات (از 
ــل،  ــق ایمی طری
کانال، تلگـرام) 
اعضـــا هیئـــت 
علمی خارج از 
ـــه  دانشـــگاه ک
پتانســــــــیل 
ـــا  همکـــاري ب
مرکز تحقیقـات 

 را دارند

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

ــانی  ــالع رس اط
داش هـــاي پـــا

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



مرتبط با چـاپ 
ـــــاالت (ا ز مق

ــل، ــق ایمی  طری
ــال تلگــرام)  کان
به اعضا هیئـت 
علمی خارج از 
ـــه  دانشـــگاه ک
پتانســــــــیل 
ـــا  همکـــاري ب
مرکز تحقیقـات 

 را دارند
برگـــــــزاري 
ــــــــات  جلس
مشترك با اعضا 
ــی  ــت علم هیئ
خـــــــارج از 
ـــه  دانشـــگاه ک
پتانســــــــیل 
ـــا  همکـــاري ب
مرکز تحقیقـات 
ـــــد در  را دارن
راســتاي جلــب 
ــین  ــاري ب همک
 بخشی با آن ها

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

 

 

 



 

 

 

 

 : توسعه زیرساخت هاي مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه2هدف اختصاصی 

 

 

 اهداف اختصاصی:

 99تامین فضاي فیزیکی مناسب براي مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه در سال  -1

 99مرکز تحقیقات بهدات تغذیه تا پایان سال  تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز -2

 نفر کارشناس علوم آزمایشگاهی مورد نیاز مرکز تحقیقات بهداشت تغذیهتامین یک  -3

 

 

 99: تامین فضاي فیزیکی مناسب براي مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه در سال 1-2هدف اختصاصی 

بودجه (بـه  مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف
 تومان)

 توضیحات

ـــاون  1 ـــا مع ـــه ب مکاتب
تحقیقـــات و فنـــاوري 

 جهت فضاي فیزیکی

رئــــــیس و 
 معاون مرکز

    در طی سال

 

 

 

 جدول گانت فعالیت

فــر 
ور

اردیبهش
 ت

خردا
 د

شهریو مرداد تیر
 ر

بهــم دي آذر آبان مهر
 ن

اســفن
 د



دی
 ن

مکاتبه بـا معـاون 
ـــــــات و  تحقیق
فنــاوري جهــت 

 فضاي فیزیکی

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

 

 

 

 

 99تحقیقات بهدات تغذیه تا پایان سال : تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز مرکز 2-2هدف اختصاصی 

 توضیحات بودجه مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف
تهیه لیست تجهیـزات  1

و امکانات مورد نیـاز 
 مرکز

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

مرکـــــــــز  ابتداي سال
 تحقیقات

  

ــــال  2 ــــیم و ارس تنظ
درخواست تجهیـزات 
ـــز  ـــاز مرک ـــورد نی م
تحقیقات بـه سـطوح 

 باالتر

ــــــیس و  رئ
 مرکزمعاون 

مرکـــــــــز  ابتداي سال
 تحقیقات

  

ــت  3 ــري درخواس پیگی
تامین تجهیزات مورد 
نیاز مرکز تحقیقات از 

 سطوح باالتر

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

مرکـــــــــز  ابتداي سال
 تحقیقات

  

 
 

 



 جدول گانت فعالیت

فرور 
 دین

اردیبهش
 ت

خردا
 د

شهریو مرداد تیر
 ر

بهــم دي آذر آبان مهر
 ن

اســفن
 د

تهیـــه لیســـت 
ــــــزات و  تجهی
ــورد  ــات م امکان

 نیاز مرکز

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

تنظــیم و ارســال 
درخواســــــت 
تجهیزات مـورد 
ــــز  ــــاز مرک نی
ـــه  ـــات ب تحقیق

 سطوح باالتر

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

پیگیــــــــــري 
درخواست تامین 
تجهیزات مـورد 
ــــز  ــــاز مرک نی
تحقیقـــــات از 

 سطوح باالتر

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

 

 

 

 تامین یک نفر کارشناس علوم آزمایشگاهی مورد نیاز مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه 3-2هدف اختصاصی 

 توضیحات بودجه مکان زمان مسئول شرح وطایف ردیف
ــــال  1 ــــیم و ارس تنظ

درخواست تامین یک 
ــروي طرحــی  ــر نی نف

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

ـــــکده  ابتداي سال دانش
 بهداشت

  



ـــز  ـــاز مرک ـــورد نی م
تحقیقــات بــه عنــوان 
کارشناس آزمایشـگاه 
ــه  ــات ب ــز تحقیق مرک

 سطوح باالتر
ــت  2 ــري درخواس پیگی

تامین یک نفر نیـروي 
ــاز  ــورد نی ــی م طرح
ــه  ــات ب ــز تحقیق مرک
ـــناس  ـــوان کارش عن
آزمایشــــگاه مرکــــز 
ــات از ســطوح  تحقیق

 باالتر

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

ـــــکده  ابتداي سال دانش
 بهداشت

  

 
 

 

 جدول گانت فعالیت

فــر 
ور
دی
 ن

اردیبهش
 ت

خردا
 د

شهریو مرداد تیر
 ر

بهــم دي آذر آبان مهر
 ن

اســفن
 د

ـــال  ـــیم و ارس تنظ
ــامین  ــت ت درخواس
ــروي  ــر نی ــک نف ی
طرحــی مــورد نیــاز 
مرکز تحقیقـات بـه 
عنــوان کارشــناس 

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



آزمایشـــگاه مرکـــز 
تحقیقات به سطوح 

 باالتر
پیگیري درخواسـت 
تـــامین یـــک نفـــر 
نیروي طرحی مورد 
نیاز مرکز تحقیقـات 

عنوان کارشـناس به 
آزمایشـــگاه مرکـــز 
تحقیقات از سطوح 

 باالتر

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

 

 

 

 

 

 

 

 : ارتقا توانمندي و قابلیت هاي نیروي انسانی مرتبط با مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه3هدف کلی 

 

 

 اهداف اختصاصی:

 99تحقیقات در سال برگزاري کارگاه هاي آموزشی مورد نیاز اساتید، دانشجویان و محققین مرکز  .1

برگزاري یک سمینار یا همایش یک روزه علمی براي اساتید، دانشجویان و محققین مرکز تحقیقـات در  .2

 99سال 



 

 

: برگزاري کارگاه هاي آموزشی مورد نیاز اساتید، دانشجویان و محققین مرکز تحقیقات 1-3هدف اختصاصی 

 99در سال 

 

 توضیحات بودجه مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف
 2ن عنـــاوین یتعیـــ 1

کارگاه آموزشی مورد 
ز اســــــاتید، انیــــــ

دانشجویان و محققین 
 مرکز تحقیقات

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

ـــــکده  ابتداي سال دانش
 داروسازي

  

ــزاري  2 ــاه  2برگ کارگ
ــاز  آموزشــی مــورد نی
اساتید، دانشـجویان و 
محققـــــین مرکـــــز 

 تحقیقات

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

ـــــکده  طی سال دانش
 داروسازي

  

برگزاري کارگاه هـاي  3
ــا  آموزشــی آشــنایی ب
روشهاي اسـتخراج و 
ــــات  ــــالیز ترکیب آن

 شیمیایی و طبیعی

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

در طول سال 
99 

ـــــکده  دانش
 بهداشت

یــک میلیــون 
 تومان

 

برگزاري کارگاه هـاي  4
ــا  آموزشــی آشــنایی ب
روشــهاي مولکــولی 

ـــد   Real-timeمانن

PCR 

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

 در طول سال
99 

ــکده   دانش

 پزشکی
یــک میلیــون 

 تومان
 

 



 

 

 جدول گانت فعالیت

فرو 
ردی
 ن

اردیبهش
 ت

خردا
 د

شهریو مرداد تیر
 ر

بهــم دي آذر آبان مهر
 ن

اســفن
 د

 2تعیــین عنــاوین 
کارگــاه آموزشــی 
مورد نیز اسـاتید، 
ـــــجویان و  دانش
محققـــین مرکـــز 

 تحقیقات

* *           

ـــــــزاري   2برگ
کارگــاه آموزشــی 

اسـاتید، مورد نیاز 
ـــــجویان و  دانش
محققـــین مرکـــز 

 تحقیقات

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

برگــزاري کارگــاه 
هـــاي آموزشـــی 
ـــــا  آشـــــنایی ب
روشــــــــــهاي 
استخراج و آنـالیز 
ترکیبات شیمیایی 

 و طبیعی

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

برگــزاري کارگــاه 
هـــاي آموزشـــی 

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



ـــــا  آشـــــنایی ب
روشهاي مولکولی 

 Real-timeمانند 

PCR 
 

 

 

برگزاري یک سمینار یا همایش یک روزه علمی براي اساتید، دانشجویان و محققین  2-3هدف اختصاصی 

 99مرکز تحقیقات در سال 

 توضیحات بودجه مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف
تعیین موضوع سمینار  1

یک روزه علمی براي 
اساتید، دانشـجویان و 
محققـــــین مرکـــــز 

 99سال تحقیقات در 

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

مرکـــــــــز  ابتداي سال
 تحقیقات

  

یـک  برگزاري سمینار 2
ـــراي  ـــی ب روزه علم

ویان و اساتید، دانشـج
محققـــــین مرکـــــز 

 99تحقیقات در سال 

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

مرکـــــــــز  طی سال
 تحقیقات

  

 

 

 

 

 

 

 



 جدول گانت فعالیت

فرور 
 دین

اردیبهش
 ت

خردا
 د

شهریو مرداد تیر
 ر

بهــم دي آذر آبان مهر
 ن

اســفن
 د

ـــوع  ـــین موض تعی
ســمینار یــک روزه 
علمی براي اساتید، 
دانشــــــجویان و 
ـــز  ـــین مرک محقق
تحقیقات در سـال 

99 

* *           

ــمینار  ــزاري س برگ
ــی  ــک روزه علم ی
ــــراي اســــاتید،  ب
دانشــــــجویان و 
ـــز  ـــین مرک محقق
تحقیقات در سـال 

99 

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

 

 

 

 

 

 

 

 محور سالمت محصوالت تولید – 4هدف کلی 

 اهداف اختصاصی:

 99تشکیل حداقل یک شرکت سهامی خاص در سال  .1



 99هسته پژوهشی وابسته به مرکز تحقیقات در سال  2تشکیل  .2

 

 

 9: تشکیل حداقل یک شرکت سهامی خاص در سال 1-4هدف اختصاصی  .3

 

ـــــــه مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف  بودج
 (ریال)

 توضیحات

ــرکت  1 ــک ش ــت ی ثب
ســهامی خــاص بــا 
ــــز  ــــارکت مرک مش
ــت  ــات بهداش تحقیق
تغذیه و اعضاي آن یا 
مجریــان طــرح هــاي 

 محصول محور

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

ــد  ابتداي سال ــز رش مرک
فنــــــاوري 

 سالمت

مرکز میتوانـد  5000000
 49تا سـقف 

درصد سـهام 
 دار باشد

 
 

 

 جدول گانت فعالیت

فرو 
ردی
 ن

اردیبهش
 ت

خردا
 د

شهریو مرداد تیر
 ر

بهــم دي آذر آبان مهر
 ن

اســفن
 د

 شـرکت یک ثبت
 بـا خاص سهامی

ــارکت ــز مش  مرک
ـــــــــات  تحقیق

 و تغذیـه بهداشت

      * * * *   



ـــاي ـــا آن اعض  ی
ـــان ـــرح مجری  ط

 محصـــول هـــاي
 محور
 

 

 

 99 سال در تحقیقات مرکز به وابسته پژوهشی هسته 2 تشکیل .2-4هدف اختصاصی 

 توضیحات بودجه مکان زمان مسئول شرح وظایف ردیف
ــویب 1 ــداقل تص  2 ح

ــــره ــــوزال فق  پروپ
 مرتبط محور محصول

ـــا ـــت ب ـــاي فعالی  ه
 خاص سهامی شرکت

هسته هاي مرتبط با  و
ــــز ــــات مرک  تحقیق
  تغذیه بهداشت

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

مرکـــــــــز  در طول سال
ــــات ، تحقیق

ــد  ــز رش مرک
فنــــــاوري 

 سالمت

ــا  ــب ب متناس
ـــــوزال  پروپ
ــنهادي و  پیش
مصوبه کمیته 

 مالی

 

 ثبت درخواست اخـذ 2
 و غـذا سازمان مجوز
ــراي دارو ــد ب  2 تولی

ـــول ـــالمت محص  س
ـــرتبط محـــور ـــا م  ب
 شـرکت هـاي فعالیت

 و خـــاص ســـهامی
هسته هاي مـرتبط بـا 

ــــز ــــات مرک  تحقیق
 تغذیه بهداشت

ــــــیس و  رئ
 معاون مرکز

مرکـــــــــز  در طول سال
ــــات ، تحقیق

سازمان غـذا 
 و دارو

ــا  ــب ب متناس
ــاي  ــه ه هزین
ــــــوب  مص
ــان هــاي  ارگ
ـــا  ـــرتبط ب م

 تقاضا

 



 

 

 

 

 

 

 

 جدول گانت فعالیت

فرور 
 دین

اردیبهش
 ت

خردا
 د

شهریو مرداد تیر
 ر

بهــم دي آذر آبان مهر
 ن

اســفن
 د

 2 حداقل تصویب
ـــره ـــوزال فق  پروپ

 محـــور محصـــول
 فعالیــت بـا مـرتبط
ــــاي  شــــرکت ه
ــهامی ــاص س  و خ

 مـرتبط هاي هسته
 تحقیقـات مرکـز با

 تغذیه بهداشت

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

ــت  ــت درخواس ثب
 سازمان مجوز اخذ

ــذا ــراي دارو و غ  ب
 محصــول 2 تولیــد

ـــالمت ـــور س  مح
 فعالیــت بـا مـرتبط
ــــاي  شــــرکت ه

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



ــهامی ــاص س  و خ
هسته هاي مـرتبط 

 تحقیقـات با مرکـز
 تغذیه بهداشت
 

 

 


