
(G)  پژوهشی -کمیت و کیفیت برنامه های علمیجامعه از طريق بهبود  بهداشت محیطارتقاء 

 

O1  0231در سال  توسط دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهذاشت محیط در دانشکذه بهذاشت طرح تحقیقاتی4اوجام 

S1  ترغیب داوشجًیان کارشىاسی بُداشت محیط بٍ اوجام طرح َای تحقیقاتی 

 هسینه )ریبل( مسئول اجرا مکبن زمبن تعداد گروه هدف فعبلیتعنوان 
نحوه 

 پبیش

 چگونگی انجبم

 توضیح

 نشد شد

A1 
تشکیل کارگاُ رٍش تحقیق 

 هقدهاتی

داًشجَیاى کارشٌاسی 
 داشت هحیطْب

1 
ًین سال دٍم 

 تحصیلی

داًشکدُ 
 بْداشت

هزکش تحقیقات بْداشت 
 هحیط 

- 
هشاّدُ 

 فزهْا 
   

A2 بزرسی پزٍپَسالْا 

داًشجَیاى کارشٌاسی 

 هَارد رسیدُ داشت هحیطْب
ًین سال دٍم 

 تحصیلی

گزٍُ هٌْدسی 
 بْداشت هحیط

اعضای ّیات علوی ٍ 
شَرای پژٍّشی هزکش 

 تحقیقات 

- 
بزرسی ٍ 
 هشاّدُ

   

A3 
راٌّوایی ٍ هشاٍرُ طزح ّای 

 تحقیقاتی

داًشجَیاى کارشٌاسی 

 هَارد رسیدُ داشت هحیطْب
سال دٍم ًین 

 تحصیلی

گزٍُ هٌْدسی 
 بْداشت هحیط

اعضای ّیات علوی ٍ 
شَرای پژٍّشی هزکش 

 تحقیقات 

- 
بزرسی ٍ 
 هشاّدُ

   

 

 



(G)  پژوهشی -کمیت و کیفیت برنامه های علمیجامعه از طريق بهبود  بهداشت محیطارتقاء 

 

O2  31در سال  در شهرستانهای استان با توجه به معضالت زیست محیطیتوسط کارشناسان بهذاشت محیط و حرفه ای  طرح تحقیقاتی کاربردی  6اوجام 

S1  کارشىاسان شاغل در حًزٌ معايوت بُداشتی استان جلب َمکاری 

 هسینه )ریبل( مسئول اجرا مکبن زمبن تعداد گروه هدف عنوان فعبلیت
نحوه 

 پبیش

 چگونگی انجبم

 توضیح

 نشد شد

A1 
تشکیل کارگاُ رٍش تحقیق 

 هقدهاتی

کارشٌاساى بْداشت 
هحیط ٍ حزفِ ای 
 هعاًٍت بْداشتی

2 
 تیز ٍ شْزیَر

 09در سال 

هعاًٍت 
 بْداشتی

هزکش تحقیقات بْداشت 
 هحیط ٍ هعاًٍت بْداشتی

- 
فزم ّا ٍ 
 هشاّدُ

   

A2 سالدر طَل  هَارد رسیدُ پژٍّشگزاى   بزرسی پزٍپَسالْای ارسالی 
گزٍُ هٌْدسی 
 بْداشت هحیط

اعضای شَرای پژٍّشی 
 هزکش تحقیقات 

- 
بزرسی ٍ 
 هشاّدُ

   

A3 
راٌّوایی ٍ هشاٍرُ طزح ّای 

 تحقیقاتی
 در طَل سال هَارد رسیدُ پژٍّشگزاى  

گزٍُ هٌْدسی 
 بْداشت هحیط

اعضای شَرای پژٍّشی 
 هزکش تحقیقات 

- 
بزرسی ٍ 
 هشاّدُ

   

 

 

 

 



(G)  پژوهشی -کمیت و کیفیت برنامه های علمیجامعه از طريق بهبود  محیطبهداشت ارتقاء 

 

O3  0231در سال  بخشی با ادارات و سازمانهای مرتبط با مسائل زیست محیطی برونارتقاء و جلب همکاری 

S1  بخشی برون جلب همکاری 

 هسینه )ریبل( مسئول اجرا مکبن زمبن تعداد گروه هدف عنوان فعبلیت
نحوه 

 پبیش

 چگونگی انجبم

 توضیح

 نشد شد

A1 ستاىتاب بزگ 599 ادارات هزتبط ٍ هحققیي تْیِ ٍ تَسیع پوفلت 
گزٍُ هٌْدسی 
 بْداشت هحیط

هزکش تحقیقات  بْداشت 
 هحیط

    هشاّدُ -

A2 آباى هاُ 1 ادارات هزتبط  اهظاء تفاّن ًاهِ پژٍّشی 
گزٍُ هٌْدسی 
 بْداشت هحیط

 - سزپزست هزکش تحقیقات
اسٌاد 

 تفاّن ًاهِ
   

A3 
هشارکت در بزگشاری کارگاُ 

 آهَسشی 
 آب ٍ فاضالب  در طَل سال 1 شزکت آب ٍ فاضالب 

شزکت آب ٍ فاضالب ٍ 
 هزکش تحقیقات

- 
فزم ّا ٍ 
 هشاّدات

   

A4 
هشارکت در تالیف ٍ تزجوِ 

 کتاب   
 در طَل سال 1 ادارات هزبَطِ

گزٍُ هٌْدسی 
 بْداشت هحیط

    هشاّدُ - ادارات هزتبط

 

 

 



 جدول پایش یا ارسشیابی بزنامه عملیا تی

 پژوهشی -کمیت و کیفیت برنامه های علمیجامعه از طريق بهبود  بهداشت محیطارتقاء عنوان فعبلیت / هدف : 

 شبخص یب شبخص هبی مورد سنجش ردیف
داده هبی آمبری خبم 

 مورد نیبز

شیوه جمع 

 آوری داده هب

دوره زمبنی جمع 

 داده هبآوری 

 دوره محبسبه 

 شبخص هب
 شیوه تحلیل شبخص

 تعداد صورتجلسات درصد برگزاري جلسات   1
مستندات 

 صورتجلسه
 محاسبه درصد هر سالپايان  چهار بار

 درصد اجرا شده مصوبات جلسات   2
تعداد مصوبات اجرا شده 

 تعداد كل مصوبات–

مستندات 

 صورتجلسه
 درصدمحاسبه  پايان هر سال چهار بار

 درصد پیگیري هاي انجام شده    3
تعداد پیگیري هاي انجام 

 شده

مستندات 

 صورتجلسه
 محاسبه درصد پايان هر سال چهار بار

 

 

 

 



 3109سال  –جدول سمانبندی فعالیت های عملیاتی بزنامه

 عنوان فعبلیت ردیف

 مبه

 توضیحبت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

              جْت داًشجَیاى کارشٌاسی  کارگاُ رٍش تحقیق هقدهاتیتشکیل  1

               جْت کارشٌاساى  هعاًٍت بْداشتی تشکیل کارگاُ رٍش تحقیق هقدهاتی 2

              بزرسی پزٍپَسالْای ارسالی ،  هشاٍرُ ٍ پیگیزی 3

              تْیِ ٍ تَسیع پوفلت 4

              اهظاء تفاّن ًاهِ پژٍّشی 5

              هشارکت در بزگشاری کارگاُ آهَسشی  6

              هشارکت در تالیف ٍ تزجوِ کتاب    7

 

 

 

 



(G)  پژوهشی -کمیت و کیفیت برنامه های علمیجامعه از طريق بهبود  بهداشت محیطارتقاء 

O4  0231تا پایان سه ماهه اول  مرکس تحقیقات بهذاشت محیط از موافقت داخلی به موافقت اصولیارتقاء 

S1  ي اعضای شًرای پژيَشی  اعضاء َیات مًسسجلب َمکاری 

 نحوه پبیش هسینه )ریبل( مسئول اجرا مکبن زمبن تعداد گروه هدف عنوان فعبلیت

 چگونگی انجبم

 توضیح

 نشد شد

A1 
تْیِ ٍ ارائِ اساسٌاهِ هزکش 

 تحقیقات
 09سِ هاِّ اٍل سال  5 ّیات هَسس

گزٍُ هٌْدسی 
 بْداشت هحیط

  تحقیقاتسزپزست هزکش 
هشاّدُ 
 اساس ًاهِ

   

A2 
هعزفی اعضاء شَرای پژٍّشی 

 هزکش

اعضاء گزٍُ 
 بْداشت هحیط

 09سِ دٍم سال  7
گزٍُ هٌْدسی 
 بْداشت هحیط

  سزپزست هزکش تحقیقات
هشاّدُ 
 ابالغ ّا

   

A3 

طزح  2اًجام ٍ هشارکت در 
طزح  1طزح هجزی ٍ 1تحقیقاتی  )

 ّوکار(

 19 ّیات هَسس 
 09ّای در طَل سال 

 02الی 

گزٍُ هٌْدسی 
 بْداشت هحیط 

  سزپزست هزکش تحقیقات

هشاّدُ 
گشارش طزح 

 ّا

   

A4 

هقالِ تحقیقاتی تَسط ّز  2چاپ 
هقالِ ًفز اٍل ٍ چاپ در  1عضَ )در 

ISI , Pub Med ) 
 19 ّیات هَسس 

 09در طَل سال ّای 
 02الی 

گزٍُ هٌْدسی 
 بْداشت هحیط 

  سزپزست هزکش تحقیقات

 هشاّدُ
هقاالت یا 

 پذیزش

   

A5 
بزگشاری جلسات ّواٌّگی ٍ 

 هاُ یکبار 2شَرای پژٍّشی ّز 

اعضای شَری 
 پژٍّشی

15 
 09در طَل سال ّای 

 02الی 

گزٍُ هٌْدسی 
 بْداشت هحیط 

  سزپزست هزکش تحقیقات
هشاّدُ 

 صَرتجلسات
   



(G)  پژوهشی -علمیکمیت و کیفیت برنامه های جامعه از طريق بهبود  بهداشت محیطارتقاء 

O4 0231تا پایان سه ماهه اول  ارتقاء مرکس تحقیقات بهذاشت محیط از موافقت داخلی به موافقت اصولی 

S2 جلب َمکاری معايوت تحقیقات ي فه آيری 

 هسینه )ریبل( مسئول اجرا مکبن زمبن تعداد گروه هدف عنوان فعبلیت
نحوه 

 پبیش

 چگونگی انجبم

 توضیح

 نشد شد

A1  هکاتبِ جْت تاهیي ًیزٍی اًساًی 
هعاًٍت تحقیات ٍ 

 في آٍری
 01سِ هاِّ اٍل سال  1

گزٍُ هٌْدسی 
 بْداشت هحیط 

  سزپزست هزکش تحقیقات
هشاّدُ  
 هکاتبات

   

A2  درخَاست تاهیي تجْیشات هزکش 
هعاًٍت تحقیات ٍ 

 في آٍری
 01سِ هاِّ اٍل سال  -

گزٍُ هٌْدسی 
 بْداشت هحیط 

  هزکش تحقیقاتسزپزست 
هشاّدُ  
 هکاتبات

   

A3  درخَاست تاهیي فضای فیشیکی 
هعاًٍت تحقیات ٍ 

 في آٍری
 01سِ هاِّ اٍل سال  -

گزٍُ هٌْدسی 
 بْداشت هحیط 

  سزپزست هزکش تحقیقات
هشاّدُ  
 هکاتبات

   

A4 
درخَاست تاهیي اعتبارات طزح 

 ّای رسیدُ 

هعاًٍت تحقیات ٍ 
 في آٍری

- 
الی  09در طَل سال 

02 

گزٍُ هٌْدسی 
 بْداشت هحیط 

  سزپزست هزکش تحقیقات
هشاّدُ  
 هکاتبات

   

 

 



 ساله جهت اخذ موافقت اصولی 2جدول سمانبندی فعالیت های عملیاتی بزنامه 

 عنوان فعبلیت ردیف

 مبه

 توضیحبت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

            1390  تْیِ ٍ ارائِ اساسٌاهِ هزکش تحقیقات 1

         1390      هعزفی اعضاء شَرای پژٍّشی هزکش 2

             طزح ّوکار( 1طزح هجزی ٍ 1طزح تحقیقاتی  ) 2اًجام ٍ هشارکت در  3
اوجام  09الی  09در طًل سال َای 

 خًاَد شد

4 
 , ISIهقالِ ًفز اٍل ٍ چاپ در  1هقالِ تحقیقاتی تَسط ّز عضَ )در  2چاپ 

Pub Med ) 
            

اوجام  09الی  09در طًل سال َای 

 خًاَد شد

             هاُ یکبار 2بزگشاری جلسات ّواٌّگی ٍ شَرای پژٍّشی ّز  5
اوجام  09الی  09در طًل سال َای 

 خًاَد شد

            1391  ،تجْیشات ٍ  تویي فضای فیشیکیهکاتبِ جْت تاهیي ًیزٍی اًساًی  6

             درخَاست تاهیي اعتبارات طزح ّای رسیدُ  7
اوجام  09الی  09در طًل سال َای 

 خًاَد شد

 

 



(G)  پژوهشی -کمیت و کیفیت برنامه های علمیجامعه از طريق بهبود  بهداشت محیطارتقاء 

O4 0231تا پایان سه ماهه اول  ارتقاء مرکس تحقیقات بهذاشت محیط از موافقت اصولی به مجوز قطعی 

S1   جلب َمکاری معايوت تحقیقات ي فه آيری 

 هسینه )ریبل( مسئول اجرا مکبن زمبن تعداد گروه هدف عنوان فعبلیت
نحوه 

 پبیش

 چگونگی انجبم

 توضیح

 نشد شد

A1 
طزح تحقیقاتی   4اًجام ٍ هشارکت در 

 طزح ّوکار( 4طزح هجزی ٍ  2)
 5 ّیات هَسس

در طَل سال ّای 
 05الی  09

گزٍُ هٌْدسی بْداشت 
 هحیط 

سزپزست هزکش 
 تحقیقات

 

هشاّدُ 
گشارش 
 طزح ّا

   

A2 

هقالِ تحقیقاتی تَسط ّز  4چاپ 
 هقال2ِهقالِ ًفز اٍل ٍ  2عضَ )در 

 ( ISI , Pub Medچاپ در 
 5 ّیات هَسس

در طَل سال ّای 
 05الی  09

گزٍُ هٌْدسی بْداشت 
 هحیط 

سزپزست هزکش 
 تحقیقات

 

هشاّدُ 
یا هقاالت 

 پذیزش

   

A3 

هقالِ تحقیقاتی تَسط  24چاپ 
پژٍّشگزاى )در سِ هقالِ ًفز اٍل ٍ 

 ( ISI , Pub Med% چاپ در 59
 - پژٍّشگزاى

در طَل سال ّای 
 05الی  02

گزٍُ هٌْدسی بْداشت 
 هحیط 

سزپزست هزکش 
 تحقیقات

 

هشاّدُ 
هقاالت یا 

 پذیزش

   

A4  2 تحقیات ٍ في آٍریهعاًٍت  هکاتبِ جْت تاهیي ًیزٍی اًساًی 
در طَل سال ّای 

 05الی  02

گزٍُ هٌْدسی بْداشت 
 هحیط 

سزپزست هزکش 
 تحقیقات

 
هشاّدُ  
 هکاتبات

   

 



 ساله جهت اخذ مجوس قطعی 1جدول سمانبندی فعالیت های عملیاتی بزنامه 

 عنوان فعبلیت ردیف

 مبه

 توضیحبت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

             طزح ّوکار( 4طزح هجزی ٍ  2طزح تحقیقاتی  ) 4اًجام ٍ هشارکت در  1
اوجام  09الی  09در طًل سال َای

 خًاَد شد

2 
چاپ  هقال2ِهقالِ ًفز اٍل ٍ  2هقالِ تحقیقاتی تَسط ّز عضَ )در  4چاپ 

 ( ISI , Pub Medدر 
             

اوجام  09الی  09در طًل سال َای

 خًاَد شد

3 
% 59هقالِ تحقیقاتی تَسط پژٍّشگزاى )در سِ هقالِ ًفز اٍل ٍ  24چاپ 

 ( ISI , Pub Medچاپ در 
            

اوجام  09الی  09در طًل سال َای

 خًاَد شد

             ًیزٍی اًساًی  تکویلهکاتبِ جْت  4
اوجام  09الی  09در طًل سال َای

 خًاَد شد

5               

 


