
رسالت
باسازندهتعاملو،ثروتخلق،علمتولیدایران،پزشکیعلومدانشگاهمعنويسالمتتحقیقاتمرکزرسالت

.استمعنویتومعنويسالمتحیطهدرالمللیبینوملیسطحدرمحققان
دورنما

وهمگانیسالمترویکردبامعنويسالمتحیطهدرکشورپژوهشیعلمیمرجع1402سالدرمرکزاین
.بودخواهدعلومتوسعه

مرکزارزش هاي
ارکتمشباهمراهمحوردانشوحیانی،متعهدانه،دینی،/معنويرویکردباجامعهمعنويوماديتکاملوتعالی
نسلهدمتعدانشگاهتوسعهوثروتخلقبرايتالشدینی،وعلمیپژوهشیهايحوزهازنخبگانجانبههمه
خگوییپاسمشترك،استراتژيبرمبنايگروهیهمکاريرفاقت،ورقابتمبنايبرسیستمیتعالیسوم،

رعایت،)مردمزندگیروزمرهفرآیندهايدرمفیدوفعالنقش(علمکردنبومیمشارکتی،مدیریتاجتماعی،
ملیاسنادواندازچشمبهتعهدپژوهش،مدیریتدراخالقاصول

1402راهبردي مرکز تحقیقات سالمت معنوي تا سال اهداف 
اهداف راهبرديحوزه 
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تعیین و به روز رسانی نظام مند اولویت هاي تحقیقاتی مرکز با مشارکت ذینفعان
 پروژه تحقیقاتی در اولویت هاي مرکز100اجراي
 دو مورد در سال به طور متوسط(محصول کاربردي در حوزه سالمت معنوي کشور 10تهیه(
استقرار بانک ایده هاي روزآمد به عنوان یکی از ورودي هاي اولویت هاي تحقیقاتی مرکز
 درصد پروژه هاي تحقیقاتی با مسئولیت اساتید مرکز30مشارکت دانشجویان در
برگزاري دوره فلوشیپ سالمت معنوي
 برگزاري دوره کارشناسی ارشد سالمت معنوي
تبیین، شفاف سازي و آسان سازي فرآیندهاي مرتبط
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 راه اندازي و به روزرسانی کتابخانه الکترونیکی کلیه گزارش هاي تحقیقاتی و پایان نامه ها
 شامل فهرست طرح ها و سایر محصوالت پژوهشی انجام شده(انتشار گزارش کار ساالنه مرکز(
 ترجیحاً به زبان انگلیسی در مجالت بین المللی با ضریب تاثیر باال(انتشار کلیه تحقیقات به صورت مقاله(
 به طور متوسط یک برنامه در ماه(برنامه با رسانه براي اطالع رسانی 60اجراي(
 یک همایش در سال(همایش تخصصی 5برگزاري(
 دو دوره در سال(دوره آموزشی تخصصی منتج از تحقیقات 10برگزاري(
 دو کتاب در سال(کتاب تخصصی 10چاپ و نشر(
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ارتباط نظام مند با کلیه ذینفعان حوزه سالمت معنوي شامل سرمایه گذاران پژوهشی، مصرف کنندگان و پژوهشگران
 درصد از نتایج تحقیقات انجام شده در سیاست ها، خدمات و آموزش عموم مردم80کاربست حداقل
 هر ماه یک گزاره برگ(گزاره برگ ویژه سیاست گذاران و مخاطبان به زبان کاربردي 60انتشار(
برگزاري جلسات منظم ماهانه کاربست نتایج یا ذینفعان

نی
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)درصد افزایش30هر سال حدود % (80برابر فعلی با احتساب نرخ تورم و افزایش سهم منابع خارجی تا 4افزایش منابع مالی مرکز به پ

وجود نیروي انسانی توانمند در مدیریت چرخه پژوهش
پیشرو در ارایه خدمات مشاوره سالمت معنوي مبتنی بر شواهد در کشور
 افزایش میزان رضایت مندي کارکنان
تشکیل شبکه محققان داخلی توانمند و تولید محصوالت پژوهشی توسط این شبکه
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