مقدمه:
تَسؼِ یبفتگی ٍ رضذ جَاهغ هستلشم داضتي جوؼیت سبلن ٍ ػبری اس ثیوبری هی ثبضذ ،اطالع اس ٍضؼیت ثیوبری ّب ٍ حَادث در جبهؼِ ،ثزای
ثزًبهِ ریشی هٌبست جْت پیطگیزی اس ثیوبری ضزٍری هی ثبضذ.
ّذف اس ایجبد ّستِ ثیوبریْب ٍ سَاًح ٍ حَادث فزاّن آٍردى ضَاّذی اس ٍضؼیت ّز یک اس ثیوبری ّب ٍ حَادث (اس قجیل ثزٍس ،هزگ ٍ هیز،
ّشیٌِّبی اقتصبدی ٍ )...در سطح استبى ٍ هٌطقِ ثزای سیبستگذاراى ٍ ثزًبهِریشاى جْت اٍلَیت ثٌذی هذاخالت است
ّوچٌیي اهیذ است ثز اسبط ًتبیج ضیَع ػَاهل خطز ثتَاى هذاخالت هٌبست جْت کبّص ٍ پیطگیزی اس ثیوبری ّب طزاحی ٍ اجزا ًوَد.

چشم انداز
ایي ّستِ تحقیقبتی جْت ارتقبء سطح سالهت ٍ افشایص کیفیت سًذگی جبهؼِ اس طزیق سٌجص سالهت ٍ ضٌبسبیی ػَاهل اجتوبػی هَثز ثز
ثیوبریْبی غیزٍاگیز ٍ ثزرسی هذاخالت ّشیٌِ اثز ثخص در پیطگیزی ٍ کٌتزل ایي ثیوبریْب ٍ ػَاهل خطز هزثَطِ تالش خَاّذ ًوَد کِ در ثیي
ّستِ ّبی هزاکش تحقیقبت هٌطقِ ثْتزیي دست آٍردّب را حبصل ًوبیذ.
ماموریتهای هسته ی پژوهشی
 )1اجزای هطبلؼبت اپیذهیَلَصیک ثزٍس ٍ ضیَع ثیوبریْبی ٍاگیز ثِ تفکیک ًَع ثیوبری
 )2اجزای هطبلؼبت اپیذهیَلَصیک ثزٍس ٍ ضیَع ػَاهل خطز هزتجط ثب ثیوبریْبی غیز ٍاگیز
 )3اجزای هطبلؼبت اپیذهیَلَصیک ثزٍس ٍ ضیَع ثیوبریْبی غیز ٍاگیز ثِ تفکیک ًَع ثیوبری
 )4طزاحی ٍ اجزای هطبلؼبت ثِ هٌظَر ثزاٍرد ّشیٌِ ّبی درهبًی ثیوبری ّبی غیزٍاگیز در سطح استبى
 )5اجزای هطبلؼبت اپیذهیَلَصیک ثزٍس ٍ ضیَع ػَاهل خطز هزتجط ثب ثیوبریْبی غیز ٍاگیز
 )6طزاحی ٍ اجزای هطبلؼبت هذاخلِ ای ثب ّذف پیطگیزی ٍ کٌتزل ثیوبریْبی غیز ٍاگیز
ّ )7وکبری ثب سبیز سبسهبى ّبی هزتجط در سطح استبى ٍ کطَر ٍ جذة هٌبثغ پضٍّطی
 )8حوبیت اس طزح ّبی ٍ پبیبى ًبهِ ّبی داًطجَیی هزتجط ثب ارائِ ثزًبهِ ّبی هطبٍرُ ای ٍ فزاّن سبختي ثستز پضٍّص
 )9طزاحی هطبلؼبت هزٍر ًظبم هٌذ در خصَظ ثیوبری ّب ٍ سَاًح ٍ ػَاهل خطز هزتجط
 )11طزاحی ثزًبهِ ّب ٍ آهَسش ّبی جبهؼِ هحَر ثِ هٌظَر تَاًوٌذ سبسی جبهؼِ
ّ )11وکبری ثب هزکش ثْذاضت در جْت استقزار ثْتز ًظبم هزاقجت

راهبردهای بلند مدت
ّ )1وکبری ثب سبسهبى ّب ٍ ارگبى ّبی داخل استبى در سهیٌِ کٌتزل ثیوبری ّب
 )2طزاحی ٍ اجزای طزح ّبی سٌجص ػَاهل خطز ثیوبری ّب ثب تبکیذ ثز ثیوبری ّبی غیز ٍاگیز
ّ )3وکبری ثب سبسهبى ّبی خبرج اس استبى ٍ سبیز هزاکش تحقیقبتی در سطح کطَر
 )4ضٌبسبیی اٍلَیت ّبی استبى در حَسُ ثیوبری ّبی ٍاگیز
 )5ضٌبسبیی الَیت ّبی استبى در حَسُ ثیوبریْبی غیز ٍاگیز ٍ ػَاهل خطز هزثَط ثِ آًْب
 )6ضٌبسبیی رًٍذ تغییزات ثزٍس ثیوبری ّب در استبى ٍ هٌطقِ
هدف نهایی
ارتقب سطح سالهت در حَسُ ثیوبریْب ٍ حَادث در استبى
برونداد
 )1ارائِ اطالػبت اس تَسیغ ػَاهل خطز ثیوبری ّبی ٍاگیز ٍ غیز ٍاگیز در استبى
 )2ارائِ اطالػبت در خصَظ ثزٍس ،ضیَع ٍ رًٍذ ّز یک اس ثیوبری ّب ٍ سَاًح در استبى ثِ هسئَلیي ٍ ثزًبهِ ریشاى
 )3تَلیذ داًص جْت استفبدُ سبیز ارگبى ّب
برنامه کوتاه مدت
ّ )1وکبری ثب سبیز هزاکش تحقیقبتی داًطگبُ
 )2فزاّن سبسی سهیٌِ ّوکبریْبی ثیي ثخطی ٍ هطبرکت ّبی اجتوبػی
 )3اًجبم پزٍصُ ّبی ثب ّشیٌِ کن( هطبلؼبت هقطؼی) در راستبی اّذاف ّستِ
 )4ثزگشاری کبرگبُ ّب ٍ دٍرُ ّبی آهَسضی ٍ پضٍّطی جْت تَاًوٌذ سبسی پضٍّطگزاى
 )5اًتطبر هتسٌذات ػلوی در راستبی اّذاف ّستِ ٍ هزکش تحقیقبت
برنامه میان مدت
 )1هطبرکت در اجزای طزح ّبی تحقیقبتی ثب سبیز سبسهبى ّب
 )2هطبرکت ٍ ّوکبری در طزح ّبی تحقیقبتی هزتجط ارائِ ضذُ تَسط سبیز داًطگبُ ّب یب هزاکش تحقیقبتی
 )3اًجبم ثزًبهِ ّبی هطبٍرُ ای در حَسُ ثیوبری ّبی ٍاگیز ٍ غیز ٍاگیز

برنامه بلند مدت
 )1تزسین ػَاهل خطز ثیوبری ّبی غیز ٍاگیز در سطح ضْزستبى ٍ استبى
 )2تزسین تَسیغ ثیوبری ّبی ٍاگیز ٍ غیز ٍاگیز در استبى
 )3ضٌبسبیی رًٍذ تغییزات ثزٍس ثیوبری ّب ٍ ضیَع ػَاهل خطز آى
 )4کوک ثِ کبّص ثزٍس ثیوبری ّبی ٍاگیز ٍ غیز ٍاگیز اس طزیق اجزای هذاخالت هزتجط

