توکپال برنامه راهبردي مرکس تحقیقات توکسوپالسموز

چشم انداز )(vision
ُدف ٌِایی ىا ایً اشث کَ ةػٍّان یک كعب غهيی پژوُظی کظّر و ىٍعلَ درآییو جا ةحّاٌیو ةا اٌجام اكداىات زیر ،پیظرو
درارجلاء شالىث جاىػَ در کظّر ةاطیو:
 -1ىػرفی ،خفغ و جلّیث جایگاه ىرکز جدلیلات جّکصّپالشيّز در داٌظگاه و غرغَ ُاي کظّري و ةیً انيههی ةَ غٍّان جٍِا
كعب جدلیلات در زىیٍَ جّکصّپالشيا /جّکصّپالشيّز
 -2جّنید داٌض در زىیٍَ جّکصّپالشيا /جّکصّپالشيّز ةَ غٍّان كعب آىّزطی و پژوُظی در شعح ىٍعلَ
 -3جّشػَ و ُدفيٍد کردن جدلیلات و ةِره گیري از آٌِا در جِث کٍحرل جّکصّپالشيّز ةا جهب ىظارکث ىّشصات و
شازىان ُاي کظّري ،ىٍعلَ اي و ةیً انيههی
 -4جاشیس و جّشػَ واخدُاي پژوُظی زیر ىجيّغَ ىرکز جدلیلات
 -5ایجاد ةاٌک اظالغاجی در ىّرد جّکصّپالشيا/جّکصّپالشيّز در شعح ىٍعلَ و اشحفاده ةِیٍَ در جِث جّنید غهو
 -6طٍاشایی و ُيکاري غهيی و جتادل اظالغات ةا ىراکز جدلیلاجی داخهی و ةیً انيههی ةخػّص ایراٌیان ىلیو خارج از کظّر
و اشحفاده از جّاٌيٍدي ُاي آٌان در كانب ظرح ُاي جدلیلاجی ىظحرك
 -7جّشػَ و ججِیز ىرکز جدلیلات ىحٍاشب ةا فػانیث ُاي ىرکز
 -8جدویً ةرٌاىَ ُاي جّاٌيٍد شازي آىّزطی و پژوُظی (ظراخی کارگاه ُاي آىّزطی و پژوُظی)
 -9ارزطیاةی دوره اي غيهکرد ىرکز جدلیلات
ماموریت)(Mission
ىظارکث در ارجلاء و ةِتّد شالىث جاىػَ و ةاال ةردن ىّكػیث غهيی داٌظگاه در ىٍعلَ از ظریق ایجاد ةصحر ىٍاشب پژوُظی
ةراي ُياٍُگی جدلیلات غهّم پایَ و ةانیٍی  ,جظّیق کارُاي جیيی و ارجتاط فػال ةا شایر واخدُاي پژوُظی درشعح کظّر
وجِان.
ىا ةرآٌیو درىدیعی غيیيی ةا اجکا ةَ ٌیروي اٌصاٌی کارآىد ،آزىایظگاه ُاي ىجِز و ىحيرکز ةػٍّان یکی از كعب ُاي اغهی
جدلیلات غهّم پزطکی کظّر  ،ةحّاٌیو ةصحر ىٍاشتی در زىیٍَ ُاي زیر ایجاد ٌياییو:
• اٌجام پژوُظِاي ةٍیادیً ةَ ىٍظّر جّنید غهو در زىیٍَ جّکصّپالشيا /جّکصّپالشيّز
• اٌجام جدلیلات کارةردي ىّرد ٌیاز جِث ارجلاء شالىث جاىػَ
• ارائَ رٍُيّد و ىظاوره ةَ شیاشث گزاران و ىحّنیان اىّرپژوُظی
فرصت ها  ،نقاط قوت خارج سازمانی )(opportunities
 -1وجّد ٌیروُاي ىصحػد و غالكَ ىٍد در زىیٍَ پژوُض
 -2اىکان ارجتاط ىٍاشب ةا شایر ىراکز جدلیلاجی
 -3اىکان ارجتاط ىٍاشب و اشحفاده از ىٍاةع ىانی شایر ارگان ُا
 -4اىکان ةرگزاري شيیٍارُا و کارگاه ُاي آىّزطی و پژوُظی
 -5ةِره گیري از ىدللیً ةرجصحَ در داخم و خارج کظّر
 -6اىکان طرکث اغضاء در کٍگره ُا و فرغث ُاي ىعانػاجی خارج کظّر

تهدیدها )(Threats
 -1ىظکالت دشث و پا گیر اداري
 -2اٌجام پژوُظِاي غیر کارةردي
ٌ -3اىظخع ةّدن ٌیازُاي جدلیلاجی جاىػَ و شیصحو ةِداطحی درىاٌی
 -4کاُض اٌگیزه در ةیً ىدللیً
 -5ظّالٌی طدن پروشَ اٌجام ظرح ُاي جدلیلاجی
 -6فلدان ةرٌاىَ ُاي اشحراجژیک در شعّح ةاال
 -7کاٌانیزه طدن اغحتارات واىکاٌات دونحی درىراکز خاص
 -8ضػف واخدُاي شحادي پژوُض و فٍاوري در دشحگاُِاي اجرایی
نقاط قوت )(Strengths
ٌ -1یروي اٌصاٌی کار آىد
 -2آزىایظگاُِاي ىجِز ةَ ججِیزات ىٍدػر ةَ فرد
 -3ارجتاط ةا شایر ىراکز غهيی و جدلیلاجی
 -4اىکان جذب اغحتارات شازىاٌی
 -5جٍّع پژوُظِاي ةٍیادي وکارةردي
 -6اشحلالل داٌظگاُِا (جظکیم ُیأجِاي اىٍا)
نقاط ضعف )(Weakness
 -1ضػف در ججاري شازي دشحاوردُاي پژوُظی
 -2ىحٍاشب ٌتّدن جایگاه ىادي و ىػٍّي پژوُظگران
 -3جذاةیث کيحر فضاُاي پژوُظی و فٍاوري ٌصتث ةَ ةخظِاي جّنیدي و ةازرگاٌی
 -4غدم جخػیع ةَ ىّكع اغحتارات پژوُظی
 -5غدم ىظارکث جيام اغضاي ُیأت غهيی ىّشس ىرکز در اجراي ظرح ُاي جدلیلاجی ىرجتط ةا ىّضّع ىرکز
 -6اٌجام جدلیلات غیر ضروري
اهداف )(Goals
 :G1اٌجام جدلیلات کارةردي ىّرد ٌیاز جاىػَ در زىیٍَ ُاي ةِداطحی ،درىاٌی و غٍایع ىرجتط
ٌّ :G2آوري غهيی از ظریق اٌجام جدلیلات در زىیٍَ ُاي ىخحهف جّکصّپالشيا/جّکصّپالشيّز (جظخیع ،درىان ،واکصً،
ژٌّجایپیٍگ ،اپیدىیّنّژي و )...
 :G3ارجلاء و اطاغَ فرٍُگ جدلیق و کارگروُی در غرغَ ُاي غهيی– جدلیلی
 :G4ةصحرشازي در زىیٍَ ىظارکث فػال در اىّر شیاشحگزاري پژوُض کظّر
اهداف)(Goal
 :G1اٌجام جدلیلات کارةردي ىّردٌیاز جاىػَ در زىیٍَ ُاي ةِداطحی ،درىاٌی وغٍایع ىرجتط
 :G1S1طٍاشایی و جذب ٌیروي اٌصاٌی کارآىد
 :G1S2افزایض ىِارجِاي ٌظري و غيهی پرشٍم ىرکز
 :G1S3ایجاد دفحر ارجتاط ةا غٍػث
 :G1S4جّشػَ کيی و کیفی ارجتاط غهّم پایَ و ةانیٍی

ٌّ :G2آوري غهيی از ظریق اٌجام جدلیلات در زىیٍَ ُاي ىخحهف جّکصّپالشيا/جّکصّپالشيّز
 :G2S1ةِتّد کیفیث پایان ٌاىَ ُاي دوره ُاي جدػیالت جکيیهی
 :G2S2جظّیق ٌّآوران غهيی (ُیأت غهيی ،داٌظجّ ،کارىٍد) ةَ روش ىلحضی
 :G2S3راه اٌدازي جهصات ةدخ و ةررشی ظرخِاي جدلیلاجی
 :G3ارجلاء و اطاغَ جدلیق و کارگروُی در غرغَ ُاي غهيی -جدلیلی
 :G3S1اىکان خضّر و فػانیث پژوُظی کهیَ ىدللیً در رطحَ ُاي ىخحهف ىرجتط ةا اپیدىیّنّژي ،جظخیع ،درىان،
واکصً و کٍحرل و پیظگیري ازجّکصّپالشيّز در ىرکز جدلیلات
 :G3S2ایجاد اٌگیزه پژوُظی در داٌظجّیان از ظریق جصِیم ىظارکث در ظرخِاي پژوُظی
 :G3S3جظّیق و جصِیم جػّیب ظرخِاي ةیً ىرکزي
 :G4ةصحرشازي در زىیٍَ ىظارکث فػال در اىّر شیاشحگزاري پژوُض
 :G4S1اٌػکاس كاةهیث ُا  ،ةرٌاىَ ُا و فػانیث ُا ةَ ىصئّنیً و شایر ذیٍفع ُا
 :G4S2ىظارکث در اىّر شیاشحگزاري پژوُظی داٌظگاه
 : G1S1طٍاشایی و جذب ٌیروي اٌصاٌی کارآىد
 :G1S1A1ةررشی و طٍاشایی روطِاي جذب ٌیروُاي کارآىد از ظریق رایزٌی ةا ىػاوٌث ُاي پژوُظی و جّشػَ جا پایان
طض ىاَُ اول شال 94
 :G1S1A2طٍاشایی و جػییً ٌیاز ىرکز جدلیلات ةَ ٌیروي اٌصاٌی جا پایان طض ىاَُ اول شال 94
 :G1S1A3فراخّان جِث جذب ٌیروي اٌصاٌی کارآىد جا پایان شال 94
 :G1S1A4ةکارگیري ٌیرو ةا جّجَ ةَ ىّارد كتهی جا پایان شال 95
 :G1S2افزایض ىِارجِاي ٌظري و غيهی پرشٍم
 :G1S2A1ةررشی و درخّاشث ٌیازُاي ىِارجی پرشٍم جا پایان طض ىاَُ اول شال 94
 :G1S2A2ةررشی جّاٌایی داٌظگاه در ةرگزاري کارگاُِاي آىّزطی ىّرد ٌیاز
 :G1S2A3ةرٌاىَ ریزي جِث ةرگزاري کارگاُِاي آىّزطی ظی یک شال ةػد از طروع کار
 :G1S3ةِتّد و جّشػَ ارجتاط ىرکز جدلیلات ةا غٍػث
 :G1S3A1طٍاشایی غٍایع ىرجتط ةا پژوُظِاي كاةم اٌجام در ىرکز جدلیلات جا پایان شال 94
 :G1S3A2ىػرفی كاةهیث ُاي ىرکز جدلیلات ةَ واخدُاي غٍػحی ىرجتط جّشط ىرکز جا پایان شال 94
 :G1S3A3جظّیق و جصِیم ظرخِاي ىظارکحی از ظریق اغعاي اىحیازات ویژه( ٌظیر غدم کصر از گراٌث پژوُظی و)...
 :G1S3A4شِّنث دشحرشی ةَ ٌحایج ظرخِاي جدلیلاجی در چِارچّب ضّاةط
 :G1S3A5ایجاد دفحر ارجتاط ةا غٍػث جا پایان طض ىاَُ اول شال  94در ىرکز جدلیلات
 :G1S3A6جظّیق ىدللان ىرکز و ىدللان آزاد جِث جػّیب ظرخِاي جدلیلاجی کارةردي و ایجاد ةصحرُاي ىٍاشب و ارائَ
جصِیالت الزم ةراي جتدیم ایده ةا ةركراري ارجتاط ةا ىراکز رطد و پارك ُاي فٍاوري و ٌیز ارجتاظات ةیً انيههی
 :G1S4Aایجاد ،جّشػَ و جلّیث ارجتاط پایَ و ةانیً
 :G1S4A1طٍاشایی ٌیاز كصيث ةانیٍی ةخض شالىث ةَ جدلیلات غهّم پایَ در زىیٍَ جّکصّپالشيا/جّکصّپالشيّز جا پایان
طض ىاَُ اول شال 94
 :G1S4A2ارزیاةی اىکان ُيکاري ةا ةخض ةانیً کَ كاةم اٌجام در ىرکز جدلیلات جّکصّپالشيّز ىی ةاطد جا پایان شال 94
 :G1S4A3ةركراري جهصات ىظحرك در زىیٍَ ُاي ىظخع طده از فػانیث ُاي كتهی ةیً اغضاي ىدحرم ُیئث غهيی دو
ظرف در جِث ةررشی و اىکان اٌجام ظرخِاي کارةردي جدلیلاجی ىظحرك جا پایان شال 94

 :G1S4A4جِیَ و جدویً ظرخِاي جدلیلاجی ىظحرك جا پایان طض ىاَُ اول شال 94
 :G1S4A5جصِیم جػّیب ظرخِاي ىذکّر
 :G2s1ةِتّد کیفیث پایان ٌاىَ ُاي دوره ُاي جکيیهی
 :G2S1A1پیگیري انزام داٌظجّیان کارطٍاشی ارطد ةَ ارائَ یک ىلانَ
 :G2S1A2پیگیري انزام داٌظجّیان دوره  PhDةَ ارائَ خداكم دو ىلانَ  ISIیا Pubmed
 :G2S1A3جظّیق داٌظجّیان جدػیالت جکيیهی کَ از پایان ٌاىَ آٌان ٌحایج کارةردي در جِث ارجلاء شالىث ىردم ىٍحج
گردیده اشث ةَ ٌدّ ىلحضی
 :G2S2جظّیق ٌّآوران غهيی ( ُیات غهيی  ،داٌظجّ  ،کارىٍد ) ةَ روش ىلحضی
 :G2S2A1طٍاشایی ٌّآوران غهيی (ةا جّجَ ةَ جػریف ٌّآور)
 :G2S2A2ىػرفی ةَ ىػاوٌث پژوُظی جِث جظّیق و جلدیر در ُفحَ پژوُض
 :G2S2A3جظّیق ُیئث غهيی از ظریق اغعاي اىحیازات ویژه ٌظیر افزایض شعح گراٌث

 -اغزام ةَ ُيایظِاي غهيی داخم و خارج از کظّر ةا ُياٍُگی ىػاوٌث پژوُظی(ىازاد ةر شِيیَ)

 پیظٍِاد و پیدا ٌيّدن راُکار ىٍاشب جِث درج در ارجلاء غهيی و شٍّاجی اغضاء ُیئث غهيی :G2S2A4جظّیق داٌظجّیان از ظریق پرداخث خق انزخيَ  ،اغزام ةَ ُيایظِاي داخم و خارج از کظّر
 :G2S2A5جظّیق کارىٍدان از ظریق پرداخث خق انزخيَ  ،اغزام ةَ ُيایظِا ي داخم و خارج و درج در كصيث اىحیازات
ویژه ارزطیاةی شاالٌَ پرشٍهی
 :G2S3راه اٌدازي جهصات ةدخ و ةررشی ظرخِاي جدلیلاجی
 :G2S3A1اغالم ظرخِاي جدلیلاجی كاةم ةدخ و ةررشی در جهصات ةَ ىصئّل کٍفراٌصِاي غهيی ىرکز جدلیلات
 :G2S3A2ىظخع ٌيّدن ظرخِاي جدلیلاجی كاةم ةررشی جّشط ىصئّل کٍفراٌصِاي غهيی ىرکز جدلیلات
 :G2S3A3ةررشی ظرخِا ةَ ىدت  15جا  30دكیلَ كتم از طروع کٍفراٌصِاي غهيی ةَ غّرت ىاُاٌَ
 :G3S1اىکان خضّر و فػانیث پژوُظی کهیَ ىدللیً کظّر در رطحَ ُاي ىخحهف ىرجتط ةا اپیدىیّنّژي ،جظخیع ،درىان،
واکصً و کٍحرل و پیظگیري ازجّکصّپالشيّز در ىرکز جدلیلات
 :G3S1A1درخّاشث جػییً اونّیحِاي پژوُظی ىرکز جدلیلات در جِث جهب ىظارکث کهیَ ىحخػػیً داٌظگاه
 :G3S1A2اٌجام فراخّان ةر اشاس اونّیحِاي پژوُظی اغالم طده از ىرکز جا پایان شال 94
 :G3S1A3گزیٍض و جذب ىحخػػیً ىحلاضی ىظارکث ةا ظرخِاي پژوُظی ةَ غّرت ُيکار ظرح جا پایان شال 94
 :G3S1A4جظّیق ىحخػػیً ىحلاضی ىظارکث ةَ ظریق ىلحضی
 :G3S2ایجاد اٌگیزه پژوُظی در داٌظجّیان از ظریق جصِیم ىظارکث در ظرخِاي پژوُظی
 :G3S2A1آطٍایی داٌظجّیان ةا ىلّنَ پژوُض و ظرح ُاي جدلیلاجی از ظریق دادن اظالغات ةَ داٌظجّیان جدید انّرود در

جظٍی کَ ُيَ شانَ در اةحداي شال جدػیهی ةرگزار ىی گردد.
 :G3S2A2طٍاشایی و جذب داٌظجّیان غالكيٍد
 :G3S2A3ةرگزاري کارگاُِاي ىخحهف در جِث جّاٌيٍدشازي داٌظجّیان ىظحاق و غالكيٍد ،خداكم دو کارگاه در شال
 :G3S2A4ىػرفی داٌظجّیان ىٍحخب ةَ ىجریان ظرح ُاي جدلیلاجی در جِث جذب داٌظجّیان ىذکّر در ظرح ُا
 :G3S2A5اغعاي اىحیاز ات ویژه ةَ ىجریان ظرح ُاي جدلیلاجی کَ واجد ُيکار داٌظجّ ىی طٌّد
 :G3S2A6طٍاشایی ىدرشیً کارگاه ُاي آىّزطی و پرورطی...

 :G3S3جّشػَ و ةرٌاىَ ریزي در جِث ةِتّد کیفیث و کيیث شازىاٌِا و ارگان ُاي ةازدید کٍٍده از ىرکز جدلیلات
 :G3S3A1اغالم كاةهیحِاي ىرکز جدلیلات ةَ شایر داٌظگاه ُا و ارگاٌِا ٌظیر اشحاٌداري ( اداره کم پژوُض فٍاوري) ،آىّزش
و پرورش و طِرداري جا پایان شال 94
 :G3S3A2ةرٌاىَ ریزي در جِث ٌظان دادن جّاٌایی ُاي ةانفػم و ةانلّه ىّجّد در ىرکز جدلیلات از ظریق چاپ ةروطّر ،
شایث ىرکز جدلیلات و  ...جا طض ىاه ٌخصث شال 94
 :G3S4جظّیق و جصِیم جػّیب ظرح ُاي ةیً ىرکزي ةا ُياٍُگی ىػاوٌث پژوُظی
 :G3S4A1جظّیق ىجریان ظرح ُاي ةیً ىرکزي ةَ ظریق ىخحهف ٌظیر غدم کصر از گراٌث پژوُظی ىجریان
 :G3S4A2ىٍظّر ٌيّدن وجّد ظرح ُاي ةیً ىرکزي در ارزطیاةی شاالٌَ ىرکز جدلیلات
 :G3S4A3ىٍظّر ٌيّدن وجّد ظرح ُاي ةیً ىرکزي در اغعاي اغحتارات شاالٌَ ىرکز جدلیلات
 :G3S4A4ىػرفی ىرکز ةرجر در ایً زىیٍَ
 :G3S4A5ةركراري ارجتاط فػال ةا شایر ىراکز جدلیلاجی کظّر در كانب خداكم یک ظرح جدلیلاجی ىظحرك در ُر شال از
شال دوم ةرٌاىَ
 :G3S4A6ةركراري ارجتاط ةا ىراکز جدلیلاجی ةیً انيههی و اشحفاده از جّاٌيٍدي ُاي آٌِا
 :G4S1اٌػکاس كاةهیث ُا  ،ةرٌاىَ ُا و فػانیث ُا ةَ ىصئّنیً و شایر ذیٍفع ُا
 :G4S1A1راه اٌدازي و ةَ روز کردن وب شایث ىرکز جدلیلات و داطحً نیٍک ةرجصحَ در غفدَ اول وب شایث داٌظگاه
 :G4S1A2ایجاد پم ارجتاظی ةا غدا وشیيا جِث اٌػکاس ارزٌده ظرح ُاي پژوُظی جِث اغالن غيّىی ةا ُياٍُگی رواةط
غيّىی
 :G4S1A3ایجاد پم ارجتاط غيّىی ةا جراید
 :G4S1A4خضّر فػال در جظٍّاره ُاي ىٍاشتحی ٌظیر ُفحَ پژوُض  ،طِید ىعِري و...
 :G4S1A5چاپ ةروطّر و پيفهث ُاي اظالع رشاٌی جِث آطٍایی ةیظحر ىخاظتیً
 :G4S1A6چاپ خترٌاىَ خاوي گزارش چاپ ىلاالت ةرجصحَ و فػانیحِاي پژوُظی ارزٌده اغضا ُیئث غهيی  ،شاالٌَ دو
طياره
 :G4S2ىظارکث فػال در اىّر شیاشحگزاري پژوُظی داٌظگاه
 :G4S2A1دغّت از ىصئّنیً ارطد شیاشحگزار جِث ةازدید از ىرکز جدلیلات و آطٍایی ةا جّاٌيٍدیِا جا پایان شال 94
 :G4S2A2درخّاشث غضّیث یکی از ُيکاران ىرکز جدلیلات در طّراي ىرجتطٌ ،ظیر کارگروه پژوُض و فٍاوري اشحاٌی
طّرا پژوُظی داٌظگاه جا پایان شال 94

