بروامٍ عملیاتی مرکس تحقیقات بُداشت ي ایمىی شغلی در سال 6931
تر اساس هَضَػات ٍ راّثردّای ترًاهِ استراتژیک هرکس تحقیقات تْذاضت ٍ ایوٌی ضغلی ،اّذاف کالى ٍ خرد در سال 6931
ٍ در راستای آى رئَس ترًاهِ ػولیاتی هرکس تِ ضرح ریل هَرد تصَیة قرار گرفتِ است.
 G1افسایش مشارکت محققیه بُداشت ي ایمىی شغلی در فعالیت َای پژيَشی مرکس
 G1O1ارائِ عرح ّای پژٍّطی اػضاء هرکس در زهیٌِ تْذاضت ٍ ایوٌی ضغلی تِ هرکس تحقیقات تا سقف  61عرح
 G1O2اعالع رساًی اٍلَیت ّای تحقیقاتی هرکس تِ کلیِ داًطگاُ ّای ػلَم پسضکی کطَر
 G1O3تسریغ رًٍذ داٍری ٍ تصَیة عرح ّا تَسظ هرکس تحقیقات حذاقل کوتر از  6هاُ
 G1O4افسایص اٍلَیت ّای تحقیقاتی کارتردی ٍ ایجاد هکاًیسم تطَیقی ترای هحقیقي
 G1O5تسریغ فرآیٌذ داٍری ٍتصَیة گسارش ًْایی عرح ّای تحقیقاتی حذاقل کوتر از  6هاُ
 G1O6ایجاد ٍ تستر سازی راّکارّا ٍ کاًال ّای ارتثاط داًطجَیاى  ،هتخصصیي ٍ هحققیي تا هرکس تحقیقات
 G2کسب امتیاز علمی پژيَشی مىاسب برای مرکس در سال ايل تاسیس

 G2O1چاج ٍ اًتطار ًتایج پژٍّص ّای هرکس در هجالت ػلوی ٍ هؼتثر داخلی ٍخارجی (ترجیحا Scopusتِ تاال) تا سقف
 61هقالِ
G2O2حوایت از هحققیي جْت تسْیل ٍ تسریغ چاج هقاالت تا استفادُ از راٌّوایی در ٍیراستارّای ػلوی
G2O3تَلیذ ٍ ًطر ػلن از عریق چاج کتة تخصصی تْذاضت ٍ ایوٌی ضغلی تِ تؼذاد 2کتاب

G3تعییه ايلًیتَای ملی ي بیه المللی در پژيَشَای مرتبط با بُداشت شغلی ي ایمىی
G3O1تطکیل گرٍُ ّای تخصصی پژٍّطی ٍ فٌاٍری تِ تؼذاد حَزُ ّای تخصصی هَجَد
G3O2تؼییي زهیٌِ ّای تحقیقاتی تخصصی اػضای هرکس در سال جاری ترای کلیِ اػضاء
G3O3اًجام رٍش ًظام یافتِ ًیاز سٌجی پژٍّطی تر اساس پرٍتکل استاًذارد ٍ ضاخص ّای هؼتثر
G3O4تؼییي زهیٌِ ّا ٍ ًیاز ّای هحیظ ّای کار کطَر در حَزُ فٌاٍری سالهت کار (ًیازسٌجی)

 G4برقراری ارتباط با صىایع ي جامعٍ جُت برآيردٌ ومًدن ویاز َای پژيَشی
G4O1هؼرفی هرکس از عریق رساًِ ّای ػوَهی ٍ ضثکِ ّای هجازی (راُ اًذازُ کاًال)
G4O2تْیِ ترٍضَر ٍ هؼرفی تَاًوٌذی ّای هرکس ٍ ترقراری ارتثاط تا ضرکت ّا ٍ صٌایغ تسرگ کطَر
G4O3راُ اًذازی پایگاُ ٍ ٍب سایت هرکس تحقیقات تِ زتاى فارسی
 G4O4ایجاد ارتثاط تا هراکس تحقیقاتی تیي الوللی فؼال در زهیٌِ تْذاضت ٍ ایوٌی ضغلی

G4O5اًجام عرحْای تحقیقاتی هصَب هرکس تا هطارکت تا صٌایغ کطَر تا سقف  4عرح

