
مرکز تحقیقات سالمت و دین

گروه پژوهشی محیط زیست و دین

برنامه عملیاتی سال ۹۶

محدوده
 زمانی

عنوان برنامه اجرایی موضوع راهبردی (محور برنامه) شماره  
برنامه

خرداد جلسه شماره ۱ گروه   ۱
شهریور جلسه شماره ۲ گروه ۲

مهر جلسه شماره ۳ گروه ۳
آبان جلسه شماره ۴ گروه ۴
آذر جلسه شماره ۵ گروه ۵
دی جلسه شماره ۶ گروه ۶

بهمن جلسه شماره ۷ گروه

۱- برگزاری جلسات شورای  
پژوهشی گروه 

۷
مرداد ماه نیازسنجی و تعیین نوع همکاری ها و شناسایی مراکز مرتبط ۸
طول سال پیگری انعقاد تفاهم نامه های همکاری با مراکز علمی و عملیاتی کردن آنها(۲مرکز) ۹
طول سال پیگیری انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دستگاههای اجرایی و عملیاتی کردن آنها(۲سازمان)

۲- توسعه ارتباطات علمی 
۱۰

طول سال نیازسنجی و تعیین اولویت های تحقیقاتی حوزه های مشترک محیط زیست و دین ۱۱
طول سال نیازسنجی و بررسی نحوه ارایه و ادغام آموزه های دینی با دروس مختلف رشته های تحصیلی دانشکده بهداشت ۱۲
طول سال بررسی روشهای بهره گیری ازآموزه های دینی در رفتارسازی بهداشتی و زیست محیطی شهروندان ۱۳
طول سال بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد شهروندان در زمینه آموزه های دینی در حفاظت از محیط زیست ۱۴
طول سال بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد ائمه جماعات مساجد در زمینه آموزه های دینی در حفاظت از محیط زیست

۳- اجرای طرح های تحقیقاتی 
مصوب (حداقل ۵طرح)

۱۵
طول سال تدوین کتاب برای آموزش عمومی در زمینه آموزه های دینی و حفاظت از محیط زیست ۱۶
طول سال تدوین کتاب برای آموزش دانشجویان در زمینه آموزه های دینی و حفاظت از محیط زیست

۴- تدوی محتوای علمی، 
درسنامه وکتاب (۱کتاب) ۱۷

طول سال برگزاری ۳ سخنرانی علمی (هر۴ ماه یکبار) ( شهریور – آبان – دی) ۵- برگزاری سخنرانی های علمی ۱۸
طول سال برگزاری  ۳ ژورنال کالب  (  مهرماه – آذرماه – بهمن ماه ) ۶- برگزاری ژورنال کالب ۱۹
طول سال شناسایی کتب و مجالت مرتبط و پیگری خرید آنها توسط مرکز تحقیقات سالمت ودین ۷- راه اندازی کتابخانه تخصصی ۲۰
طول سال برنامه ریزی برگزاری یک همایش استانی و یا مشارکت دربرگزاری یک همایش ملی درسال ۹۷ ۸- برگزاری همایش علمی ۲۱
طول سال تکمیل محتوا ، به روز رسانی و اطالع رسانی مناسب از طریق سایت گروه در مرکز تحقیقات ۹- تکمیل و به روزرسانی سایت  ۲۲
طول سال همکاری با کمیته تحقیقات دانشجویی  دانشگاه و تشکیل شاخه تحقیقات دانشجویی ۱۰- توسعه تحقیقات دانشجویی ۲۳
طول سال چاپ ۳ مقاله  حاصل از طرح های تحقیقاتی مصوب گروه  ۱۱- انتشار دستاوردهای علمی ۲۴
طول سال شرکت اعضای گروه در همایش ها ، کارگاه ها و ژورنال کالب های ذیربط ۱۲- توانمندسازی اعضای گروه ۲۵
طول سال شرکت مسئول گروه در جلسات شورای پژوهشی مرکز تحقیقات، اجرای طرح های تحقیقاتی و 

انتشارمقاالت ، تدوین کتب و... تالش در جهت اخذ موافقت اصولی برای مرکز تحقیقات
۱۳- مشارکت در برنامه های 
مرکز تحقیقات سالمت ودین

۲۶

مسئول گروه : مهندس محمد فهیمی نیا   -  محل دبیرخانه گروه : دانشکده بهداشت


