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هقذهِ
در دًیبی اهزٍسی داًص ثطزی ثِ سزػت در حبل تغییز ٍ رضذ هیثبضذ ٍ سالهت ًیش ثِ ػٌَاى یکی اس
هحَرّبی تَسؼِ پبیذارً ،قص هْوی در رضذ ٍ تؼبلی جَاهغ ثطزی ایفب هیکٌذ ٍ لذا اًجبم پژٍّص در حَسُ
سالهت اهزی ضزٍری ثِ ًظز هیرسذ .سَاًح راًٌذگی در جبدُّبی ایزاى ّوِ سبلِ ثبػج هزگ ٍ هصذٍهیت
ّشاراى ًفز ضذُ ٍ هیلیبردّب دالر ّشیٌِ ثز اقتصبد کطَر تحویل هیکٌٌذ .اس آًجب کِ ػبهل اًسبًی ثیطتزیي ػبهل
در ثزٍس تصبدفبت جبدُ ای است .ارائِ ثزًبهِ ای ثزای ارتقبی داًص تزافیک هَجت هی ضَد کِ ثتَاى ثِ
اّذاف کَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت ایي سهیٌِ دست یبفت .در ػصز حبضز ثیطتز کطَرّبی تَسؼِ یبفتِ ،تَجِ ثِ
فزٌّگ در حَسُ تزافیک را ثِ ػٌَاى یکی اس اٍلَیت ّبی هْن در دستَر کبر قزار دادُ اًذ.اس ایي رٍ ارتقب ٍ
تَسؼِ داًص تزافیک در ایي سهیٌِ اّویت ثسیبر پیذا هی کٌذ.
ثب تَجِ ثِ تغییز ٍ تحَاالت اجتوبػی اخیز کِ هٌجز ثِ ارتجبعبت گستزدُ ٍ پیچیذُ سبسهبىّب ثب هحیظ اعزاف
ضذُ است ،ضزٍرت داضتي یک ثزًبهِ جبهغ هتٌبست ثب ضزایظ ،قبثلیتّب ٍ تَاًوٌذیّبی هَجَد جْت اًجبم
تحقیق در سهیٌِ ارتقب ٍ تَسؼِ داًص تزافیک ضزٍرتی اجتٌبة ًبپذیز هی ًوبیذ.
ثب در ًظز گزفتي ایي هَضَع کِ ثزًبهِ راّجزدی ًوبیی اس هسبئل ًبضی اس هقتضیبت آتی ٍ راّکبرّبیی جْت
ثزعزف ًوَدى آىّب ٍ ،تصوینگیزی صحیح در سهبى هٌبست ثِ هٌظَر رسیذى ثِ آیٌذُای هغلَة ٍ گبم
ثزداضتي در خغی هستقین ثب تَجِ ثِ اّذاف آى سبسهبى را تزسین هیًوبیذ ،ثز ّویي اسبس قغت تَسؼِ داًص
تزافیکی ٍ حَادث جبدُ ای سؼی ًوَدُ است ثب تذٍیي ثزًبهِ راّجزدی هَجَد پیصثیٌی افقّبی دٍردست،
رسبلت خَیص در سهیٌِ ارتقبی سغح سالهت جبهؼِ ثب تبکیذ ثز اتجبم تحقیقبت کبرثزدی را ثِ ثْتزیي ضکل
هوکي اًجبم دّذ.
ثزًبهِ راّجزدی قغت تَسؼِ داًص تزافیکی ٍ حَادث جبدُ ای دارای قسوت ّبی سیز هیثبضذ:
 .1هؼزفی قغت
 .2هبهَریت
 .3چطن اًذاس
 .4ارسشّب
 .5تحلیل ٍضؼیت سبسهبًی
 .6اّذاف
 .7راّجزدّب
 .8اقذاهبت
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هؼزفی قغت ()Introduction
ثب تَجِ ثِ ًیبسّبی اػالم ضذُ اس سَی ٍسارت ثْذاضت ،درهبى ٍ آهَسش پشضکی ٍ ثب تَجِ ثِ پتبًسیل ٍجَد
سهیٌِ ّبی تحقیقبتی ٍ پیطیٌِ هٌبست در ایي حَسُ قغت تَسؼِ داًص تزافیکی ٍ حَادث جبدُ ای در هٌغقِ 2
آهبیص سزسهیٌی ثؼذ اس اهضب تفبّن ًبهِ هطتزک ثب ٍسارت هتجَع فؼبلیت خَد را ثغَر رسوی ثب هحَریت
داًطگبُ ػلَم پشضکی تجزیش ٍ ػضَیت داًطگبّْبی ػلَم پشضکی ارٍهیِ،اردثیل ٍ هزاغِ ضزٍع کزد .ایي
کبرگزٍُ تخصصی در هذت کَتبُ فؼبلیت خَد ضوي پیگیزی فؼبلیتّبی گذضتِ ،ثزًبهِّبی قبثل تَجْی را
در دستَر کبر خَد قزار دادُ است کِ هیتَاى در ایي راثغِ ثِ اًجبم فؼبلیت در حَسُّبی آهَسش ٍ
پژٍّصّ ،وکبری ٍ جلت هطبرکت داًطگبّْبی ػلَم پشضکی کطَر ٍ سبسهبىّبی هزتجظ ثب حَسُ تزافیکی
اضبرُ ًوَد.
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معايوت آمًزضی يزارت
بُداضت درمان ي آمًزش
پسضکی

مىطقٍ َای آمایص سرزمیىی در
سطح کطًر (91مىطقٍ)

سىد آمایطی سرزمیىی مىطقٍ2
دکتر محمد حسیه صًمی

تًسعٍ داوص ترافیک ي حًادث جادٌ ای

تًسعٍ داوص زیست

تًسعٍ داوص

رياوپسضکی ي

محیطی زیستی

داريسازی

رياوطىاسی متىاسب با

دکتر َمایًن صادقی بازرگاوی

فرَىگ کطًر
کارگريٌ مىطقٍ (ومایىدگان داوطگاٌ َای
مىطقٍ ضمارٌ )2

کمیتٍ علمی
کطًری -دکتر حمید
سًری

کارگريٌ وظارت ي بروامٍ

کارگريٌ بروامٍ ریسی مىابع ي

ریسی جُت تديیه

تًسعٍ زیرساختُا -دگتر

کًریکًلًم َای آمًزضی-

گلستاوی

دکتر غفاری فر

َذایت مىبثغ اوغبوی،اعالػبتی ي

دريس ي ديرٌ
َای مًردی

اصغری

ثزرعی تجبرة ملی ي ثیه

وظبرت ي ثزوبمٍ ریشی جُت

فیشیکی جُت تًعؼٍ ي راَجزی

اللمللی ،اعتبوذاردَبی جُبوی

تذيیه الشامبت ياعتبوذاردَبی

فؼبلیتُبی آمًسؽی پضيَؾی قغت

ي ثزوبمٍ ریشی اجزایی

کًریکًلًم َبی آمًسؽی

MBA

کارگريٌ کارضىاسی -دکتر

کارضىاسی

Ph.D.

ارضد

رضتٍ بیه
اللمللی
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چطن اًذاس()Vision
هب ثزآًین تب ثب ارتقب ٍ تَسؼِ داًص تزافیکی در سغح استبًی ،هلی ٍ هٌغقِای در راستبی تأهیي ،حفظ ٍ ارتقبء
سغح سالهت جبهؼِ ًقص هَحزی را ایفب ًوَدُ ٍ ثِ ػٌَاى قغت پیطزٍ در سهیٌِ ارتقبی داًص تزافیک ٍ
پیطگیزی اس حَادث تزافیکی در سغح کطَر تجذیل گزدین.

هأهَریت()Mission
تؼْذ هب ارتقبء داًص هزتجظ ثب حَادث تزافیکی ٍ جبدُ ای اس عزیق اًجبم تحقیقبت کبرثزدی ٍ ًیش ثزقزاری
ارتجبط ثب سبیز ارگبىّب ٍ سبسهبىّبی دخیل در ایي حَسُ در راستبی کبّص ثبر حَادث ٍ صذهبت ثِ ثبر
آهذُ ٍ ارتقبی سغح سالهت جبهؼِ ثب اًجبم هذاخالت هَحز در ایي سهیٌِ هیثبضذ.

ارسشّب ()Values
هطبرکت ّوِ جبًجِ اػضبی ّیئت ػلوی ٍ داًطجَیبى تَاًوٌذ
تَسؼِ ّوکبریْبی ثیي الوللی
ّوکبری گزٍّی ثز هجٌبی استزاتژی هطتزک
پبسخگَیی اجتوبػی در خصَظ کبّص ثبر حَادث تزافیکی
هذیزیت هطبرکتی
اّویت ثِ ًَآٍری ٍ خالقیت
اَداف کلی ()Goal
ارتقب داًص هزتجظ ثب حَادث تزافیکی ٍ جبدُ ای در سغح کطَر
تَسؼِ ارتجبعبت هلی ٍ ثیي الوللی در سهیٌِ تَسؼِ داًص تزافیکی
اّذاف اختصبصی ()Objectives
ثزًبهِ ریشی آهَسضی ٍ اجزا ثزای گزٍُّبی ّذف (تؼییي هحتَا،عزاحی ٍ اجزا  ،ارسضیبثی)
اًتقبل ،تزجوبى ٍ کبرثست داًص تزافیک
گستزش سیزسبختْبی السم ثزای تزثیت سزهبیِ اًسبًی هَرد ًیبس هٌغقِ ٍ کطَر در ایي سهیٌِ
اًتطبر ٍ تجبری سبسی ًتبیج پژٍّطی در حَسُ تزافیک در سغح کطَر
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تحلیل ٍضؼیت سبسهبى
نقاط قوت ()Strengths
 :S1يجًد اػضبء َیئت ػلمی تًاومىذ ي ػالقمىذ در عغح کؾًر
 :S2يجًد سیزعبختُبی مىبعت جُت اوجبم امًر اجزایی
َ :S3مکبری وشدیک ثب ارگبوُب ي عبسمبوُبی مزتجظ ي عبیز داوؾگبَُبی تحت پًؽؼ يسارت ػلًم در عغح کؾًر
 :S5ارتجبط مىبعت ثب مزاکش تحقیقبتی يسارت متجًع ي ارگبوُبی مزتجظ در ایه حًسٌ
 :S6يجًد ايلًیتَبی پضيَؾی
 :S7امکبن َمکبری ي اوجبم پزيصٌَبی تحقیقبتی ثب عبسمبنَبی ثیهالمللی

نقاط ضعف()Weaknesses
 : W1فقذان ثًدجٍ مغتقل در عغح يسارتی
 : W2کمجًد ویزيی اوغبوی جُت اوجبم امًر اجزایی
:W3کمجًد اػتجبرات تخقیـ دادٌ ؽذٌ ثٍ عزحُبی تحقیقبتی
 : W4وجًد چبرت تؾکیالتی مقًة در مزاکش تحقیقبتی

فرصت ها()Opportunities
 :O1يجًد عىذ تًعؼٍ عالمت کؾًر ي ویش عبیز اعىبد ثبال دعتی
 :O2يجًد ػالقمىذی در عبسمبنَب ي ارگبنَبی دخیل در حًسٌ تزافیک
 :O3حمبیت ي ػالقٍ مىذی مغًلیه داوؾگبٌ َبی ػلًم پشؽکی در حًسٌ ارتقبی داوؼ تزافیکی ي پیؾگیزی اس حًادث جبدٌ ای
 :O4ثزگشاری َمبیؼَبی کؾًری جُت مؼزفی قغت
 :O5يجًد قغت َبی ػلمی ي عبیز مزاکش تحقیقبتی در راعتبی اَذاف قغت

7

تْذیذّب ()Threats
 :T1ػذم قزار گزفته مًضًع پیؾگیزی اس حًادث تزافیکی ثٍ ػىًان یک ايلًیت در عبسمبنَب ي يسارت خبوٍَبی کلیذی در کؾًر
 : T2ػذم امکبن دعتزعی آعبن ثٍ ثبوکَبی اعالػبتی ثیه المللی ي دؽًاری در اوتؾبر مقبالت در صيروبلَبی مغزح دویب
 :T3فقذان کتبةَبی مزجغ فبرعی در سمیىٍ ارتقبی داوؼ تزافیکی
 : T4ػذم يجًد عبختبر عبسمبوی ي تؾکیالتی جُت جذة فبرؽ التحقیالن رؽتٍ َبی مزتجظ ثب داوؼ تزافیکی ي حًادث جبدٌ ای
 :T5ػذم يجًد اػتقبد ي وگزػ مىبعت ثٍ تحقیق در ثزخی پضيَؾگزان ي داوؾجًیبن پشؽکی ي تحقیالت تکمیلی

راّجزدّبی اًتخبثی ()Strategies
. 1گغتزػ سیزعبختُبی آمًسؽی جُت ارتقب داوؼ تزافیک
•

 .2جلت مؾبرکت حًسٌَبی مزتجظ ثب پیؾگیزی اس حًادث تزافیکی ي پضيَؾگزان در ایه سمیىٍ

•

 .3ارتجبط مؤثز ي َذفمىذ ثب عیبعتگذاریَبی کالن کؾًر

•

 .4ارتقبء ،آمًسػ ي تزثیت ویزيی اوغبوی متجحز ي پضيَؾگز ي ظزفیت عبسی جُت جلت َمکبری آوبن

اقذاهبت ()Actions
•

ثزوبمٍ ریشی جُت تذيیه کًریکًلًمُبی آمًسؽی در مقبعغ دکتزی تخققی:

•

در رؽتٍ اعالػبت ي داوؼ کبيی حًادث تزافیکی

•
•

Injury epidemiology & safety promotion
کبرؽىبعی ارؽذ در رؽتٍ َبی :

•

مذیزیت فحىٍ ي تحلیل حبدثٍ تزافیکی ي جبدٌ ای

•

َمٍ گیز ؽىبعی ي پیؾگیزی اس حًادث تزافیکی ي جبدٌ ای

•

عالمت ريان ي حًادث تزافیکی

•

کبرؽىبعی ارؽذ ویمٍ مجبسی ث ٍ سثبن اوگلیغی مؾتزک ثب عًئذ ي ؽجکٍ جُبوی جًامغ ایمه ثز اعبط کًریکًلًم
ثًمی عبسی ؽذٌ داوؾگبٌ کبريلیىغکبی عًئذ

•

ديرٌ کبرداوی یب Mini MBAيیضٌ مذیزان ،افغزان پلیظ ي قضبت

•

تذيیه کًریکًلًم درط تک ياحذی ایمىی تزافیک

•

ثزگشاری وؾغتُبی ػلمی ثب عبسمبوُبی دخیل در ایه حًسٌ در خقًؿ پیؾگیزی اس حًادث تزافیکی ي جبدٌ ای

•

تًاومىذعبسی ي افشایؼ داوؼ عیبعت گشاران حًسٌ عالمت در راعتبی اَذاف قغت

•

َمکبری ثب عبیز مزاکش تحقیقبتی ي مؼبيوتَب ثٍ مىظًر ثزگشاری کبرگبٌَب ي عمیىبرَب
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